
 

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

รายงานและงบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2557 



 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

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

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ซ่ึง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เจ.เอส.พี. 
พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน              

การรายงานทางการเงินและรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อใหส้ามารถ
จดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ได้
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ 
รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินปราศจาก               

การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงินและ              

การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วธีิการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึง                    

การประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวธีิการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการนาํเสนองบการเงิน
โดยรวม  
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ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น
ของขา้พเจา้ 

ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ผลการดาํเนินงานและ                

กระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและ
เฉพาะของบริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐาน          

การรายงานทางการเงิน   

 

กฤษดา เลิศวนา 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพนัธ์ 2558 



ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 2,196,024,109  225,365,484     1,691,548,400  68,410,170       

เงินลงทุนชัว่คราว 8 1,571,687,679  -                       1,321,440,464  -                       

ลูกหน้ีอ่ืน 6 5,739,443         87,964              5,673,457         2,328,427         

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                       -                       -                       100,000,000     

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 9 4,169,710,229  5,012,233,668  3,874,063,548  3,091,161,953  

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลจ่ายล่วงหนา้ 23,008,986       -                       23,008,986       -                       

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6,677,785         9,186,993         1,712,108         904,930            

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,972,848,231  5,246,874,109  6,917,446,963  3,262,805,480  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 15, 24.3 5,053,560         -                       -                       -                       

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                       -                       744,909,700     744,909,700     

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 11 1,011,328,367  260,150,170     536,347,250     -                       

อุปกรณ์ 12 17,251,126       15,700,809       11,406,164       9,354,061         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7,591,259         3,878,434         6,974,508         3,301,335         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 113,138,811     94,191,606       87,413,699       50,874,295       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,360,079         2,420,890 2,259,635         1,694,990

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,156,723,202  376,341,909     1,389,310,956  810,134,381     

รวมสินทรัพย์ 9,129,571,433  5,623,216,018  8,306,757,919  4,072,939,861  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

งบการเงินรวม
(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ



ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 13 162,000,000     162,000,000     162,000,000     162,000,000     

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 14 253,002,675     178,566,624     143,468,186     101,057,841     

เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 1,318,496,404  1,448,044,893  1,190,915,954  707,794,463     

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                       -                       150,000,000     -                       

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ี
   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,356,869         1,506,243         918,610            853,847            

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 15 1,181,525,244  989,900,255     1,060,751,908  410,900,000     

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 77,090,720       63,621,741       -                       14,199,357       

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 6,097,572         15,430,377       3,996,114         6,060,900         

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 2,999,569,484  2,859,070,133  2,712,050,772  1,402,866,408  

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                       -                       110,000,000     140,000,000     

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,297,645         2,654,515         1,297,645         2,216,255         

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
   กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 948,530,875     1,118,293,062  896,227,676     1,043,423,062  

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,623,175         2,201,291         2,136,049         1,247,186         

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 100,000            -                       -                       -                       

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 953,551,695     1,123,148,868  1,009,661,370  1,186,886,503  

รวมหนีสิ้น 3,953,121,179  3,982,219,001  3,721,712,142  2,589,752,911  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

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

(หน่วย: บาท)



ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 16

   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 4,200 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท
         (31 ธนัวาคม 2556 : หุน้สามญั 300 ลา้นหุน้
            มูลค่าหุน้ละ 5 บาท) 2,100,000,000  1,500,000,000  2,100,000,000  1,500,000,000  

   ทุนท่ีออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 4,200 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท
         (31 ธนัวาคม 2556 : หุน้สามญั 300 ลา้นหุน้
            มูลค่าหุน้ละ 5 บาท) 2,100,000,000  1,500,000,000  2,100,000,000  1,500,000,000  

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 16 2,438,832,857  -                       2,438,832,857  -                       

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 17 8,925,000         8,925,000         8,925,000         8,925,000         

กาํไร (ขาดทุน) สะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 18 4,721,000         -                       4,721,000         -                       

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 625,289,919     143,197,025     32,566,920       (25,738,050)      

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (32,129,587)      (32,129,587)      -                       -                       

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 5,145,639,189  1,619,992,438  4,585,045,777  1,483,186,950  

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 30,811,065       21,004,579       -                       -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,176,450,254  1,640,997,017  4,585,045,777  1,483,186,950  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,129,571,433  5,623,216,018  8,306,757,919  4,072,939,861  

-                       -                       -                       -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

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



หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

กาํไรขาดทุน:

รายได้
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 2,596,534,220  835,974,685     17,724,400       14,884,000        

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -                        5,602,074         -                       -

รายไดอ่ื้น
      เงินปันผลรับ 10 -                        -                       156,000,000     -                        

      อ่ืนๆ 16,575,199       5,813,294         16,046,073       9,626,540          

รวมรายได้ 2,613,109,419  847,390,053     189,770,473     24,510,540        

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 1,716,710,678  585,367,372     8,660,439         11,878,240        

ตน้ทุนการใหบ้ริการ -                        1,473,020         -                       -

ค่าใชจ่้ายในการขาย 169,516,839     37,366,642       67,996,766       8,979,557          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 98,354,812       53,787,305       79,334,471       41,316,201        

รวมค่าใช้จ่าย 1,984,582,329  677,994,339     155,991,676     62,173,998        

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย)
   ภาษีเงินได้ 628,527,090     169,395,714     33,778,797       (37,663,458)       

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (10,268,669)      (2,038,532)       (6,770,038)       (1,396,219)         

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 618,258,421     167,357,182     27,008,759       (39,059,677)       

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 20 (115,638,041)    (37,072,705)     36,017,211       5,539,151          

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี 502,620,380     130,284,477     63,025,970       (33,520,526)       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี -                        -                       -                       -                        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 502,620,380     130,284,477     63,025,970       (33,520,526)       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 486,813,894     135,414,549     63,025,970       (33,520,526)       

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้เดิม -                        (12,637,832)     

รวม 486,813,894     122,776,717     

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 15,806,486       7,507,760         

502,620,380     130,284,477     

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 486,813,894     135,414,549     63,025,970       (33,520,526)       

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้เดิม -                        (12,637,832)     

รวม 486,813,894     122,776,717     

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 15,806,486       7,507,760         

502,620,380     130,284,477     

กาํไรต่อหุ้น 21

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) 

   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.16                  0.08                  0.02                  (0.02)                 

   ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้เดิม -                        (0.01)                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 618,258,421     167,357,182     27,008,759       (39,059,677)       

รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 6,402,801         2,651,625         2,849,544         760,374             

   กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนชัว่คราว (1,687,679)        -                       (1,440,464)       -                        

   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (14,208)             -                       -                       -                        

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 1,421,884         1,146,335         888,863            676,537             

   ค่าใชจ่้ายจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                        8,925,000         -                       8,925,000          

   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                        -                       (156,000,000)    -                        

   ดอกเบ้ียรับ (7,928,785)        -                       (8,519,960)       -                        

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 10,268,669       2,038,532         6,770,038         1,396,219          

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 626,721,103     182,118,674     (128,443,220)    (27,301,547)       

 สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพิ่มข้ึน) 

   ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน (867)                  4,538,917         445,556            (2,285,932)         

   ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 497,117,488     (3,054,111,710) (1,146,354,120) (2,822,162,666)  

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,509,208         (9,171,878)       (807,178)          (904,930)           

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 60,811              (1,272,800)       (564,645)          (1,665,590)         

 หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง) 

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 77,551,489       (262,757,039)    36,833,886       (114,336,117)     

   เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลกูคา้ (129,548,489)    1,073,956,693  483,121,491     707,544,463      

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (9,332,805)        15,025,420       (2,064,786)       6,059,488          

   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 100,000            -                       -                       -                        

 เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 1,065,177,938  (2,051,673,723) (757,833,016)    (2,255,052,831)  

   รับดอกเบ้ีย 2,278,173         -                       4,729,374         -                        

   จ่ายดอกเบ้ีย (168,545,322)    (136,262,646)    (158,238,926)    (44,609,892)       

   จ่ายภาษีเงินได้ (144,125,254)    (72,786,596)     (37,730,536)     (32,427,283)       

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน 754,785,535     (2,260,722,965) (949,073,104)    (2,332,090,006)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

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

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราวเพิ่มข้ึน (1,570,000,000) -                       (1,320,000,000) -                        

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัเพิ่มข้ึน (5,053,560)        -                       -                       -                        

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (เพิ่มข้ึน) -                        9,228,952         100,000,000     (95,558,488)       

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        (446,000,000)    -                       (744,909,700)     

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                        -                       156,000,000     -                        

ซ้ืออุปกรณ์ (5,865,989)        (8,387,715)       (4,126,777)       (5,916,341)         

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 230,000            -                       -                       -                        

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,642,544)        (3,925,520)       (4,448,043)       (3,368,520)         

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเพิ่มข้ึน (251,984,232)    (120,454,677)    (15,849,378)     -                        

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (1,837,316,325) (569,538,960)    (1,088,424,198) (849,753,049)     

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน -                        162,000,000     -                       162,000,000      

เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน -                        -                       150,000,000     -                        

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน (ลดลง) -                        (134,000,000)    (30,000,000)     140,000,000      

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง (1,506,244)        (1,841,428)       (853,847)          (1,122,810)         

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 1,651,023,209  2,334,010,306  1,119,346,069  1,456,018,307   

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (1,629,160,407) (832,114,661)    (616,689,547)    (1,695,245)         

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 3,038,832,857  1,495,000,000  3,038,832,857  1,495,000,000   

เงินปันผลจ่ายส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย (6,000,000)        -                       -                       -                        

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงิน 3,053,189,415  3,023,054,217  3,660,635,532  3,250,200,252   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ 1,970,658,625  192,792,292     1,623,138,230  68,357,197        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 225,365,484     32,573,192       68,410,170       52,973               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 2,196,024,109  225,365,484     1,691,548,400  68,410,170        
-                                                    -                                                  -                                                  -                                                     

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดินเป็นตน้ทุน
      โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ -                        285,746,000     -                       205,746,000      

   โอนตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ป็นอสังหาริมทรัพย์
      เพื่อการลงทุน 520,497,872     139,695,493     520,497,872     -                        

   โอนอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเป็นตน้ทุนโครงการพฒันา
      อสังหาริมทรัพย์ (19,930,705)      -                       -                       -                        

   รายการซ้ืออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน -                        4,027,000         -                       4,027,000          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557



งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนของผูมี้

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุน ส่วนตํ่ากวา่ทุน รวม ส่วนไดเ้สียท่ี รวม
ท่ีออกและ จากการจ่ายโดย จากการรวมธุรกิจภายใต้ ส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนของ ไม่มีอาํนาจควบคุม ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระเต็มมูลค่าแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่จดัสรร การควบคุมเดียวกนั ของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นเดิม ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 5,000,000            -                           -                           -                       (11,709,279)                   -                                (6,709,279)           446,000,000        13,496,819          452,787,540        

ออกหุ้นสามญัเพิม่ทุน 16 1,495,000,000     -                           -                           -                       -                                     -                                1,495,000,000     -                           -                           1,495,000,000     

ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 2.2 -                           -                           -                           -                       -                                     (32,129,587)              (32,129,587)         -                           -                           (32,129,587)         

ส่วนของผูถื้อหุ้นเดิมลดลงจากการรวมกิจการ -                           -                           -                           -                       32,129,587                    -                                32,129,587          (446,000,000)       -                           (413,870,413)       

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 17 -                           -                           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)         

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 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     

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557 1,500,000,000     -                           8,925,000            -                       143,197,025                  (32,129,587)              1,619,992,438     -                           21,004,579          1,640,997,017     

ออกหุ้นสามญัเพิม่ทุน 16 600,000,000        2,438,832,857     -                           -                       -                                     -                                3,038,832,857     -                           -                           3,038,832,857     

จดัสรรกาํไรสะสมตามกฎหมาย 18 -                           -                           -                           4,721,000         (4,721,000)                     -                                -                           -                           -                           -                           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                           -                           -                           -                       486,813,894                  - 486,813,894        -                           15,806,486          502,620,380        

เงินปันผลจ่ายส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย
   ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                           -                           -                           -                       -                                     -                                -                           -                           (6,000,000)           (6,000,000)           

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 2,100,000,000     2,438,832,857     8,925,000            4,721,000         625,289,919                  (32,129,587)              5,145,639,189     -                           30,811,065          5,176,450,254     

-                                                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ

บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

กาํไร (ขาดทุน) สะสม



งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ
ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุน
ท่ีออกและ จากการจ่ายโดย รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่จดัสรร ผูถื้อหุน้
ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 1 มกราคม 2556 5,000,000             -                           -                           -                           7,782,476             12,782,476           

ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน 16 1,495,000,000      -                           -                           -                           -                           1,495,000,000      

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 17 -                           -                           8,925,000             -                           -                           8,925,000             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           (33,520,526)         (33,520,526)         

ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 1,500,000,000      -                           8,925,000             -                           (25,738,050)         1,483,186,950      

ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557 1,500,000,000      -                           8,925,000             -                           (25,738,050)         1,483,186,950      

ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน 16 600,000,000         2,438,832,857      -                           -                           -                           3,038,832,857      

จดัสรรกาํไรสะสมตามกฎหมาย 18 -                           -                           -                           4,721,000             (4,721,000)           -                           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           63,025,970           63,025,970           

ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 2,100,000,000      2,438,832,857      8,925,000             4,721,000             32,566,920           4,585,045,777      

-                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

กาํไร (ขาดทุน) สะสม
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บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557   

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

ภูมิลาํเนาในประเทศไทย บริษทัฯมีผูถื้อหุ้นใหญ่คือกลุ่มมโนธรรมรักษา ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ 
การพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยมีท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนอยู่ท่ี 43 พระรามท่ี ๒ ซอย 54 แขวงแสมดาํ  

เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 
2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 

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

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีได้จัดทาํข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบาย              

การบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีได้จดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จาํกัด  
(มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) 
ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   2557 2556 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษทั ไชน่า เซ็นเตอร์ (สาทร-กลัปพฤกษ)์ จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 90 90 

บริษทั เจ.เอส.พี. โกลเดน้ทแ์ลนด ์จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 

บริษทั สาํเพง็ 2 พลาซ่า จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 

บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมนท ์จาํกดั ใหบ้ริการบริหารจดัการและ
ใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์

ไทย 100 100 
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เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2556 บริษทัฯ ได้เขา้ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 ในหุ้นสามญัของ
บริษทั เจ.เอส.พี. โกลเด้นท์แลนด์ จาํกดั บริษทั สําเพ็ง 2 พลาซ่า จาํกดั และบริษทั เจ.เอส.พี. 
พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมนท ์จาํกดั และไดเ้ขา้ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 90 ในหุ้นสามญัของบริษทั 
ไชน่า เซ็นเตอร์ (สาทร-กลัปพฤกษ)์ จาํกดั ทั้งน้ี ก่อนวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2556 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่
ของบริษทัฯไดถื้อหุ้นและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัดงักล่าวมาโดยตลอด ดงันั้นการเขา้
ลงทุนคร้ังน้ีจึงเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยมีมูลค่าเงินลงทุนจาํนวนรวม 
446 ลา้นบาท และมีส่วนต่างระหว่างตน้ทุนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัท่ีสูงกว่า
มูลค่าสุทธิตามบญัชีของบริษทัยอ่ยจาํนวนประมาณ 32 ลา้นบาท ผลต่างดงักล่าวถือเป็น “ส่วน
ตํ่ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกัน” และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากไว้
ภายใตห้ัวขอ้องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
รวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัซ้ือ (28 พฤษภาคม 2556) และเงินสดจ่าย
เพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวแสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัซ้ือ  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 232,911 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 16,652 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,687 

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 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 

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยในสัดส่วนท่ีลงทุน 413,780 

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  445,910 

ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 32,130 



 3 

ข) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมี
อาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ค) งบการเงินของบริษทัย่อยได้จดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีท่ีสําคญัเช่นเดียวกันกบัของ
บริษทัฯ 

ง) ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระสําคญัไดถู้กตดัออก
จากงบการเงินรวมน้ีแลว้  

จ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ
ของบริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
ตามวธีิราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมี

รายละเอียดดงัน้ี 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน 
กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) 
มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การนาํเสนองบการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้

ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 

ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 

ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 

ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการดาํเนินงานท่ี
ยกเลิก 

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 15 สัญญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

ฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ 
และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

ฉบบัท่ี 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการ

ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 เร่ือง 
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อ
รุนแรง 

ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

ฉบบัท่ี 17 การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

ฉบบัท่ี 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการบนัทึกบญัชีหุน้ปันผล 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งหมดตามท่ีกล่าวขา้งตน้ไดรั้บการปรับปรุงและจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นการ
ปรับปรุงถ้อยคาํและคาํศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินน้ี  
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคับในอนาคต 
สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่เป็นจาํนวนมาก 
ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศโดยการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินในคร้ังน้ีส่วน
ใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคาํและคาํศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้
มาตรฐาน ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือวา่จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินน้ีในปีท่ีนาํ
มาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีกล่าวขา้งตน้บาง
ฉบับเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลักการสําคัญ ซ่ึงประกอบด้วย
มาตรฐานดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน  
มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีกาํหนดให้กิจการตอ้งรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในขณะท่ีมาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตให้กิจการ
เลือกรับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในกาํไรขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้ในกาํไร
ขาดทุนก็ได ้ 

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินน้ีเน่ืองจากนโยบายการบญัชีของบริษทัฯ
และบริษทัย่อยรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีใน
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่10 เร่ือง งบการเงินรวม  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 กาํหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม โดย
ใชแ้ทนเน้ือหาเก่ียวกบัการบญัชีสําหรับงบการเงินรวมท่ีเดิมกาํหนดอยูใ่นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
27 เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบบัน้ีเปล่ียนแปลงหลกัการเก่ียวกบั
การพิจารณาว่าผูล้งทุนมีอาํนาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใตม้าตรฐานฉบบัน้ีผูล้งทุนจะถือว่า
ตนควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนได ้หากตนมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ี
เข้าไปลงทุน และตนสามารถใช้อํานาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อจํานวนเงิน
ผลตอบแทนนั้นได ้ถึงแมว้่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมนอ้ยกวา่ก่ึง
หน่ึงก็ตาม การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัน้ีส่งผลใหฝ่้ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากในการทบทวนวา่
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอาํนาจควบคุมในกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือไม่และจะตอ้งนาํบริษทัใดในกลุ่ม
กิจการมาจดัทาํงบการเงินรวมบา้ง 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือว่ามาตรฐานฉบบัดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัส่วนได้เสียในกจิการอืน่  
มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัยอ่ย การ
ร่วมการงาน บริษทัร่วม รวมถึงกิจการท่ีมีโครงสร้างเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบัน้ีจึงไม่มีผลกระทบทาง
การเงินต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม 
มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดแนวทางเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการวดั
มูลค่ายติุธรรม  กล่าวคือ หากกิจการตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใดตามขอ้กาํหนด
ของมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน  กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบัน้ี 

และใชว้ธีิเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมใชม้าตรฐานน้ี 

จากการประเมินเบ้ืองต้น ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษทัย่อยเช่ือว่ามาตรฐานข้างต้นจะไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

4. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคัญ  
4.1 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้รายได้จากการขายอาคารพร้อมท่ีดินเม่ือได้มีการโอนความเส่ียงและ

ผลตอบแทนท่ีมีนยัสําคญัของความเป็นเจา้ของให้กบัผูซ้ื้อแลว้ โดยรับรู้รายไดเ้ม่ืองานก่อสร้างเสร็จ
ตามสัญญาและมีการโอนกรรมสิทธ์ิใหผู้ซ้ื้อหลงัจากไดรั้บชาํระเงินจากผูซ้ื้อครบถว้นแลว้   

4.2 ต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ และ ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ 
 ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย แสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่

ราคาใดจะตํ่ากวา่ ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีดิน ค่าถมดิน 
ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง ตน้ทุนการกูย้มืและค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

 ในการคาํนวณหาต้นทุนขายอาคารพร้อมท่ีดิน บริษัทฯและบริษทัย่อยได้ทาํการแบ่งสรรต้นทุน           

การพฒันาทั้งหมดท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (โดยคาํนึงถึงตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงดว้ย) ตามเกณฑร์ายไดแ้ละพื้นท่ี
ท่ีขายโดยบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ประมาณต้นทุนทั้ งหมดท่ีจะใช้ในการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ จากประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจโดยจะมีการทบทวนการประมาณการ
ดงักล่าวเป็นระยะ ๆ หรือ เม่ือตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่างจากประมาณการตน้ทุนอยา่งมีสาระสาํคญั 

 ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ บนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายเม่ือมีการขาย 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ (ถา้มี) ไวใ้นส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุน 
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4.3 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี

สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีได้มาและไม่มี
ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

4.4 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 
 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืนแสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ บริษทัฯและบริษทัย่อย

บนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ี
ไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุน้ี 

4.5 เงินลงทุน 
ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

ข) เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะครบกาํหนดชาํระในหน่ึงปี รวมทั้งท่ีจะถือจนครบกาํหนดแสดง
มูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย บริษทัฯตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนตํ่ากว่ามูลค่าตราสารหน้ี
ตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจาํนวนท่ีตดัจาํหน่าย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบ้ียรับ 

ค) เงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิ
จากค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน (ถา้มี) 

 มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

 บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

 ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษทัฯจะปรับ
มูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผล
แตกต่างระหวา่งราคาตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
หรือแสดงเป็นองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นแลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการโอนเปล่ียน 

 เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 
จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวม

ตน้ทุนการทาํรายการ หลงัจากนั้น บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ย
ราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
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 ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนคาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ 5 - 25 ปี ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการ
คาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนระหวา่งก่อสร้าง 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยใ์นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจาก
บญัชี 

4.7 อุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 
 อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  
 ค่าเส่ือมราคาของอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวธีิเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณดงัน้ี 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 5 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจาก
การจาํหน่ายสินทรัพย  ์ จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯและบริษทัย่อยตดัรายการ
สินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.8 ต้นทุนการกู้ยมื 
 ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูย้ืมท่ีใชใ้นการจดัหาหรือก่อสร้างสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการทาํ

ใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพยน์ั้นจะอยู่
ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามท่ีมุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิด
รายการ ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

4.9 คอมพวิเตอร์ซอฟท์แวร์ 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ท่ีได้มาด้วยราคาทุน และ

ภายหลงัการรับรู้รายการคร้ังแรก คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่าย
สะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจาํหน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ 5 ปี อยา่งมีระบบ
ตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ดงักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนระยะเวลาการ
ตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดั
จาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
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4.10  รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ และบริษทัย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจ

ควบคุมบริษทัฯและบริษทัยอ่ย หรือถูกบริษทัฯและบริษทัย่อยควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯและบริษทัย่อย ผูบ้ริหาร
สําคญั กรรมการหรือพนักงานของบริษทัฯและบริษทัย่อย ท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุม             

การดาํเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

4.11 สัญญาเช่าระยะยาว 
 สัญญาเช่าอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่า

ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่า
กว่า ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ีย
จ่ายจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่า
การเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า 

 สัญญาเช่าอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบั         

ผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน  

ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 ทุกว ันส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทําการประเมินการด้อยค่าของ

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและอุปกรณ์ หรือสินทรัพย์อ่ืนของบริษทัฯและบริษทัย่อย หากมี                

ขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ี
คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์
แลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าและโอนกลบัค่าเผื่อจากการดอ้ยค่าใน
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
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4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้าย
เม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  
 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังานไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ี
พนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุน
สาํรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่าย
สมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงั
ออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดย
ใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้าํ
การประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สําหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 หน้ีสินของโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบนัของ
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ หกัดว้ย ตน้ทุนบริการในอดีตท่ียงัไม่ไดรั้บรู้  

4.14 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  
 การท่ีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯโอนตราสารทุนของบริษทัฯให้แก่บุคคลต่าง ๆ รวมทั้งพนกังาน ถือเป็น

รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ หากไม่ปรากฏว่าการโอนตราสารดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์ป็นอย่าง
อ่ืนนอกเหนือจากการชาํระค่าสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบใหแ้ก่บริษทัฯ 

 บริษทัฯจะบนัทึกผลต่างของมูลค่ายติุธรรมท่ีสูงกวา่ราคาโอนของตราสารทุน ณ วนัโอนเป็นค่าใชจ่้าย
ในกาํไรหรือขาดทุนและส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑใ์นส่วนของผูถื้อหุ้น 
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4.15 ประมาณการหนีสิ้น 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจาก

เหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะ
เสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัย่อยสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

4.16 ภาษีเงินได้ 
 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดวา่จะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บ

ภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตาม

บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
เก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษี 

ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้ง
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและ           

ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทุกวนั     
ส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินได ้            

รอการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคัญ 
 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ

การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ                 

งบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและ           

การประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 
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 สัญญาเช่า  
 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน                  

ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวา่บริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์
เพือ่การลงทุน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยพิจารณาการด้อยค่าของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเม่ือพบว่าโครงการมีมูลค่ายุติธรรมลดลงอย่างเป็นสาระสําคญั ฝ่าย
บริหารใช้ ดุลยพิ นิจในการประเ มินการด้อยค่ าของโครงการบนพื้ นฐานของภาวะตลาด
อสังหาริมทรัพยใ์นปัจจุบนัและรายงานการประเมินของผูป้ระเมินราคาอิสระ 

ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทุน 
 บริษทัฯจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ เม่ือมูลค่า

ยุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมีสาระสําคญัและเป็นระยะเวลานาน การท่ีจะสรุปว่า           

เงินลงทุนดงักล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลย
พินิจของฝ่ายบริหาร 

อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน อุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 
 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํ

การประมาณอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน
และอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลง
เกิดข้ึน 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและอุปกรณ์
ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนตํ่ากวา่มูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมาณการ
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 การจัดประเภทเงินกู้ยมืระยะยาว 
 ในการจดัประเภทส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชําระภายในหน่ึงปี ฝ่ายบริหารต้องใช ้          

ดุลยพินิจในการประมาณการการไถ่ถอนหลกัประกนัและการจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมตามเง่ือนไขและ
ขอ้กาํหนดท่ีระบุในสัญญาเงินกูน้ั้น ๆ 
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 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง

แน่นอนวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากสินทรัพย์
ภาษีเงินไดน้ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยควรรับรู้จาํนวน
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรท่ีคาดว่าจะเกิดใน
อนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  
 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึน
เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ

ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ยและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบาย 

 2557 2556 2557 2556 การกาํหนดราคา 

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ดอกเบ้ียรับ - - 1,829 6,122 ร้อยละ 8.25 ต่อปี 

ดอกเบ้ียจ่าย - - 18,726 4,996 ร้อยละ 8.25 ต่อปี 

ค่าบริหารโครงการ - - 147,808 41,718 ตามท่ีระบุในสัญญา 

ซ้ือท่ีดิน - - - 3,105 ราคาทุน 

ขายท่ีดิน - - 377 600 ราคาทุน 

รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกัน                     

ดอกเบ้ียจ่าย - 10,419 - - ร้อยละ 8.25 ต่อปี 

ซ้ือท่ีดิน 154,352 87,581 154,352 68,921 ราคาทุนและราคาท่ีตกลงกนั* 

ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 3 53,534 3 3,773 ราคาตลาด 

ค่าก่อสร้าง - 53,380 - - ตามมูลค่าท่ีไม่เกินมูลค่าท่ีทาํ
สัญญากบัผูรั้บเหมาทัว่ไป 

ค่าเช่าสาํนกังานและค่าบริการ 4,512 1,177 4,512 1,037 ตามมูลค่าเทียบเคียงกบัมูลค่า
ของพ้ืนท่ีท่ีใกลเ้คียงกนั 

* ราคาท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยคาดว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะสามารถพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือก่อให้เกิดผลตอบแทนได้อย่าง
เหมาะสม 
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ในระหว่างปี 2556 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้ทาํสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินและอาคารพาณิชยใ์ห้กบั
กรรมการและบุคคลผูใ้กลชิ้ดกรรมการเป็นจาํนวน 53 ลา้นบาท ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ
และบริษทัย่อยได้รับเงินมดัจาํ เงินรับล่วงหน้าและเงินโอนกรรมสิทธ์ิจากกรรมการและผูใ้กล้ชิด
กรรมการแลว้เป็นจาํนวน 35 ลา้นบาท (2556: 10 ลา้นบาท) ทั้งน้ีราคาขายใกลเ้คียงกบัราคาท่ีขาย
ใหก้บัลูกคา้รายอ่ืน 

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - - 2,313 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 2,313 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - - 100,000 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 100,000 

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 14)     

บริษทัยอ่ย - - 8,733 44,638 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) - 56 - 56 

รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 56 8,733 44,694 

เจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 14)     

บริษทัยอ่ย - - 12,967 3,766 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 566 - 566 - 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 566 - 13,533 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 โดยบริษทัยอ่ยชาํระคืนเงินตน้ดงักล่าว
แลว้ในปี 2557 
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เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 เงินกูย้ืมจากบริษทัย่อยเป็นเงินกูย้ืมเพื่อใช้ในการดาํเนินงานของบริษทัฯคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 
8.25 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เม่ือทวงถาม 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 เงินกู้ยืมจากบริษทัย่อยเป็นเงินกู้ยืมเพื่อใช้สําหรับพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยข์องบริษทัฯคิด
ดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 8.25 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ในปี 2559  

 ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้ืมและเงินกูย้ืมระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และการเคล่ือนไหว
ของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืดงักล่าว มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 1 มกราคม 2557 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2557 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั     

   บริษทัยอ่ย 100,000 - (100,000) - 

 100,000 - (100,000) - 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     

   บริษทัยอ่ย - 150,000 - 150,000 

 - 150,000 - 150,000 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     

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

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

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 15,045 5,970 15,045 4,045 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 462 336 462 336 

รวม 15,507 6,306 15,507 4,381 
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ภาระคํ้าประกนัระหวา่งกนั 

 บริษทัฯมีภาระจากการคํ้ าประกนัให้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                
งบการเงินขอ้ 13 และขอ้ 15 

7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

เงินสด 106 105 49 43 

เงินฝากธนาคาร 685,463 225,260 181,044 68,367 

ตัว๋เงินรับ 1,510,455 - 1,510,455 - 

รวม 2,196,024 225,365 1,691,548 68,410 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากออมทรัพยแ์ละตัว๋เงินรับมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.37 ถึง 
2.75 ต่อปี (2556: ร้อยละ 0.62 ถึง 2.15 ต่อปี) 

8.  เงินลงทุนช่ัวคราว 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

 

ราคาทุน 

มูลค่า
ยติุธรรม ราคาทุน 

มูลค่า
ยติุธรรม ราคาทุน 

มูลค่า
ยติุธรรม ราคาทุน 

มูลค่า
ยติุธรรม 

กองทุนรวม 850,000 851,688 - - 600,000 601,440 - - 

ตัว๋เงินรับ 720,000 720,000 - - 720,000 720,000 - - 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 1,570,000 1,571,688 - - 1,320,000 1,321,440 - - 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ตัว๋เงินรับมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.85 ต่อปี ซ่ึงครบกาํหนดอายุในเดือน
พฤษภาคม 2558 
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9.  ต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ท่ีดิน 2,651,095 3,839,239 2,500,008 2,735,498 

งานระหวา่งก่อสร้าง 1,131,905 1,019,757 1,151,059 289,164 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 231,723 153,238 222,997 66,500 

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีพฒันาแลว้ 154,987 - - - 

รวมตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 4,169,710 5,012,234 3,874,064 3,091,162 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สําหรับปีส้ินสุดว ันท่ี          

31 ธนัวาคม 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 5,012,234 3,091,162 

ท่ีดินและค่าพฒันาท่ีดินเพิ่มข้ึน 291,429 288,929 

ค่าก่อสร้างเพิ่มข้ึน 925,719 866,086 

ตน้ทุนการกูย้มื(1)
 157,606 157,045 

 รับรู้เป็นตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย ์ (1,716,711) (8,660) 
โอนเป็นตน้ทุนอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

(หมายเหตุ 11) (520,498) (520,498) 
โอนมาจากตน้ทุนอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

(หมายเหตุ 11) 19,931 - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 4,169,710 3,874,064 

(1)อัตราการตั้งขึน้เป็นทุนร้อยละ 7.50 ถึง 8.25 ต่อปี    

 ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษทัย่อยได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นต้นทุนของโครงการพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์โดยคาํนวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนซ่ึงเป็นอตัราถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของเงินกู้
ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ตน้ทุนการกูย้มืส่วนท่ีรวมเป็นตน้ทุนของ
โครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์(ลา้นบาท) 158 175 157 67 

อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุน (ร้อยละ) 7.50 - 8.25 7.63 - 8.25 7.50 - 8.25 7.63 - 8.25 
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในโครงการไปจดจาํนองไวก้บัธนาคารพาณิชยเ์พื่อ
เป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือและการออกหนงัสือคํ้าประกนัสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี (ลา้นบาท) 3,786 4,877 3,646 3,019 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัโครงการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

มูลค่าประมาณของโครงการท่ีเปิดดาํเนินการอยู ่     

   และเร่ิมมีการทาํสญัญาแลว้ 19,145 7,554 15,068 3,470 

จาํนวนเงินท่ีไดท้าํสญัญาตามหนงัสือจองซ้ือท่ีดิน     

   พร้อมส่ิงปลูกสร้าง 10,681 7,157 6,745 3,297 

ร้อยละของยอดขายรวมของโครงการท่ีเปิด     

   ดาํเนินการอยู ่ 56% 95% 45% 95% 

จาํนวนเงินตามหนงัสือจองซ้ือท่ีดินพร้อม     

   ส่ิงปลูกสร้างท่ียงัไม่ไดรั้บรู้เป็นรายได ้ 7,264 6,321 6,728 3,282 

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯ  
รับระหวา่งปี 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

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 
แมเนจเมนท ์จาํกดั 

 

300,000 

 

300,000 

 

100 

 

100 

 

300,000 

 

300,000 

 

63,000 

 

- 

รวม     744,910 744,910 156,000 - 
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 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.2 เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2556 บริษทัฯ ได้เข้า
ลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั เจ.เอส.พี. โกลเดน้ท์แลนด์ จาํกดั จาํนวน 19,970 หุ้น บริษทั สําเพ็ง 2 

พลาซ่า จาํกดั จาํนวน 10,997 หุ้น และบริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมนท ์จาํกดั จาํนวน 9,997 

หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ของบริษทัดงักล่าว และไดเ้ขา้ลงทุนใน
หุ้นสามญัของบริษทั ไชน่า เซ็นเตอร์ (สาทร-กลัปพฤกษ)์ จาํกดั จาํนวน 13,497 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90 

ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ของบริษทัดงักล่าว 

 เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2556 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2556 ของบริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี 

แมเนจเมนท ์ จาํกดั (บริษทัยอ่ย) มีมติให้บริษทัยอ่ยเพิ่มทุนจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและเรียกชาํระ
แลว้จากเดิม 1 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 300 ลา้นบาท (หุ้นสามญั              

3 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยการออกจาํหน่ายหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 2.99 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในราคาหุน้ละ 100 บาท ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน
กับกระทรวงพาณิชย์เ ม่ือว ันท่ี  11 กันยายน  2556 โดยเม่ือว ันท่ี  10 กันยายน  2556 ท่ีประชุม
คณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติการซ้ือหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยดังกล่าว ซ่ึงไม่มีการ
เปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯในบริษทัยอ่ย 

11. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคือท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทัฯและบริษทัซ่ึงบริษัทฯและ              

บริษทัยอ่ยถือครองไวเ้พื่อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าและการใหบ้ริการ 

มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

 

ท่ีดินและ        
ส่ิงปลูกสร้าง

ระหวา่งพฒันา 

ท่ีดินและ
อาคารใหเ้ช่า 

 

 

รวม 

ท่ีดินใหเ้ช่า
สาํหรับ

โครงการ
ระหวา่งพฒันา 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557:     

ราคาทุน 868,849 143,851 1,012,700 536,347 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (1,372) (1,372) - 

มลูค่าตามบญัชี - สุทธิ 868,849 142,479 1,011,328 536,347 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556:     

ราคาทุน 260,150 - 260,150 - 

มลูค่าตามบญัชี - สุทธิ 260,150 - 260,150 - 
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 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนสําหรับปี 2557 และ 2556 แสดงได้
ดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

มลูค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี 260,150 - - - 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 251,983 120,455 15,849 - 

โอนมาจากตน้ทุนโครงการพฒันา 

   อสงัหาริมทรัพย ์(หมายเหตุ 9) 520,498 

 

139,695 520,498 

 

- 

โอนเป็นตน้ทุนโครงการพฒันา 

   อสงัหาริมทรัพย ์(หมายเหตุ 9) (19,931) - - 

 

- 

ค่าเส่ือมราคา (1,372) - - - 

มลูค่าตามบญัชีปลายปี 1,011,328 260,150 536,347 - 

 มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ท่ีดินและส่ิงปลกูสร้างระหวา่งพฒันา 990,831* 275,202* 671,060 - 

ท่ีดินและอาคารใหเ้ช่า 151,681 - - - 

*มูลค่ายติุธรรมในงบการเงินรวมคาํนวณจากมูลค่ายติุธรรมของท่ีดินและมูลค่าตามบญัชีของส่ิงปลูกสร้างระหว่างพฒันา 

มูลค่ายุติธรรมสําหรับท่ีดินประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาดและมูลค่า
ยุติธรรมสําหรับท่ีดินและอาคารให้เช่าใชเ้กณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) ซ่ึงจดัทาํ
โดยฝ่ายบริหาร ข้อสมมติฐานหลักท่ีใช้ในการประเมินราคาอาคารดังกล่าวประกอบด้วย อัตรา
ผลตอบแทน อตัราเงินเฟ้อ อตัราพื้นท่ีวา่งระยะยาว และอตัราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า 

ไม่มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมสําหรับส่ิงปลูกสร้างระหว่างพฒันาเน่ืองจากไม่สามารถหามูลค่า
ยติุธรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในโครงการไปจดจาํนองไวก้บัสถาบนัการเงินเพื่อ
เป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี (ลา้นบาท) 860 136 536 - 

12. อุปกรณ์ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้าํนกังาน ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน    

1 มกราคม 2556 3,819 3,575 7,394 

ซ้ือเพ่ิม 8,388 4,027 12,415 

31 ธนัวาคม 2556 12,207 7,602 19,809 

ซ้ือเพ่ิม 5,866 - 5,866 

จาํหน่าย - (580) (580) 
31 ธนัวาคม 2557 18,073 7,022 25,095 

ค่าเส่ือมราคาสะสม    

1 มกราคม 2556 873 794 1,667 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 1,384 1,057 2,441 

31 ธนัวาคม 2556 2,257 1,851 4,108 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 2,914 1,186 4,100 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย - (364) (364) 
31 ธนัวาคม 2557 5,171 2,673 7,844 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    

31 ธนัวาคม 2556  9,950 5,751 15,701 

31 ธนัวาคม 2557 12,902 4,349 17,251 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี    

2556 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารทั้งจาํนวน) 2,441 

2557 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารทั้งจาํนวน) 4,100 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้าํนกังาน ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน    

1 มกราคม 2556 133 - 133 

ซ้ือเพ่ิม 5,916 4,027 9,943 

31 ธนัวาคม 2556 6,049 4,027 10,076 

ซ้ือเพ่ิม 4,127 - 4,127 

31 ธนัวาคม 2557 10,176 4,027 14,203 

ค่าเส่ือมราคาสะสม    

1 มกราคม 2556 29 - 29 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 352 341 693 

31 ธนัวาคม 2556 381 341 722 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 1,570 505 2,075 

31 ธนัวาคม 2557 1,951 846 2,797 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    

31 ธนัวาคม 2556 5,668 3,686 9,354 

31 ธนัวาคม 2557 8,225 3,181 11,406 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี    

2556 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารทั้งจาํนวน) 693 

2557 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารทั้งจาํนวน) 2,075 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงได้มาภายใต้
สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 4 ล้านบาท (2556: 6 ล้านบาท)                   
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 3 ลา้นบาท (2556: 4 ลา้นบาท)) 
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13. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
   (หน่วย: พนับาท) 

 

อตัราดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) 
งบการเงินรวม/                      

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน MLR+0.25 MLR+0.25 162,000 162,000 

 เงินกูย้มืดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และคํ้าประกนัโดยบริษทัยอ่ย 

 ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น 
การคงสัดส่วนโครงสร้างของผูถื้อหุ้นและการดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นให้เป็นไป
ตามอตัราท่ีกาํหนดในสัญญา เป็นตน้ 

14. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

เจา้หน้ีการคา้       

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) - 56 8,733 44,694 

กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 152,316 132,922 87,964 38,912 

รวมเจา้หน้ีการคา้   152,316 132,978 96,697 83,606 

เจา้หน้ีอ่ืน     

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 566 - 13,533 3,766 

กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั      

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 22,694 10,003 10,947 4,934 

เงินประกนัผลงาน 51,304 26,993 21,621 4,522 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 1,633 4,673 605 4,230 

เจา้หน้ีค่าสาธารณูปโภค 21,190 3,920 65 - 

อ่ืน ๆ 3,300 - - - 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน 100,687 45,589 46,771 17,452 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 253,003 178,567 143,468 101,058 
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15. เงินกู้ยมืระยะยาว 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงินดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
เงินกู ้ อตัราดอกเบ้ีย                          การชาํระคืน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ร้อยละต่อปี)  2557 2556 2557 2556 

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 

1,036,950 679,718 1,036,950 679,718 

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 

176,593 172,000 176,593 172,000 

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 

196,835 - 196,835 - 

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

1,602 - 1,602 - 

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
สุดทา้ยเดือนกนัยายน 2561 

- 91,846 - - 

วงเงินท่ี 10 

(บริษทัยอ่ย) 
MLR+0.50 ชาํระคืนเป็นงวดตามสญัญา เร่ิมตั้งแต่

เดือนกุมภาพนัธ์ 2557 และงวด
สุดทา้ยเดือนพฤศจิกายน 2560 

114,013 84,870 - - 

วงเงินท่ี 11 
(บริษทัยอ่ย) 

MLR ชาํระคืนเป็นรายเดือน เร่ิมตั้งแต่เดือน
กนัยายน 2557 และงวดสุดทา้ย
เดือนสิงหาคม 2566 

59,063 - - - 

รวม   2,130,056 2,108,193 1,956,980 1,454,323 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (1,181,525) (989,900) (1,060,752) (410,900) 
รวมเงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 948,531 1,118,293 896,228 1,043,423 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 2,108,193 1,454,323 

บวก: กูเ้พิ่ม 1,651,023 1,119,346 

หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (1,629,160) (616,689) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 2,130,056 1,956,980 

เงินกูย้ืมของบริษทัฯคํ้าประกนัโดยการจาํนองท่ีดินรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้และหรือท่ีจะมีข้ึน
ต่อไปในอนาคตและคํ้าประกนัโดยบริษทัยอ่ยและกรรมการของบริษทัฯ 

เงินกูย้มืของบริษทัยอ่ยคํ้าประกนัโดยเงินฝากธนาคาร การจาํนองท่ีดินรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้
และหรือท่ีจะมีข้ึนต่อไปในอนาคต และคํ้าประกนัโดยบริษทัฯและกรรมการของบริษทัยอ่ย 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใชส้รุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

วงเงินกูย้มืท่ียงัมิไดเ้บิกใช ้ 911 1,289 847 909 

 ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น 
การคงสัดส่วนโครงสร้างของผูถื้อหุ้นและการดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นให้เป็นไป
ตามอตัราท่ีกาํหนดในสัญญา เป็นตน้ 

16. ทุนเรือนหุ้น 
16.1   ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2556 ของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2556 มีมติดงัต่อไปน้ี 

- อนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทัฯจากเดิมหุ้นละ 1,000 บาท เป็น
หุ้นละ 5 บาท (ทุนจดทะเบียนจากเดิมหุ้นสามญั 5,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท เป็นหุ้น
สามญั 1 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 5 บาท) 

- เพิ่มทุนจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและเรียกชาํระแลว้จากเดิม 5 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 1 ลา้นหุ้น 

มูลค่าหุน้ละ 5 บาท) เป็น 1,500 ลา้นบาท (หุน้สามญั 300 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท) โดยการ
ออกจาํหน่ายหุ้นสามญัจาํนวน 299 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาทให้แก่ผูถื้อหุ้นในราคา
หุน้ละ 5 บาท  

 บริษทัฯได้จดทะเบียนการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นและเพิ่มทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ล้วเม่ือ
วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2556 
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16.2 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 3/2556 ของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2556 มีมติดงัต่อไปน้ี 

- อนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทัฯจากเดิมหุ้นละ 5 บาท เป็น              

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

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

 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นและเพิ่มทุนจดทะเบียนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย์
แลว้เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2557 

16.3 ต่อมาในระหวา่งวนัท่ี 10 - 12 พฤศจิกายน 2557 บริษทัฯ ไดเ้สนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนในส่วนท่ีจะ
เสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไป จาํนวน 1,200 ลา้นหุน้ ในราคาหุ้นละ 2.6 บาท คิดเป็นเงินจาํนวน 3,120
ล้านบาท และในวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2557 บริษทัฯได้รับชําระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วทั้ง
จาํนวน ค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุ้นดงักล่าวไดแ้สดงหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนชาํระแล้วดงักล่าวต่อกระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 
2557 

17. ส่วนเกนิทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
ในเดือนพฤษภาคม 2556 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ ไดมี้การจาํหน่ายหุ้นสามญัของบริษทัฯท่ีถือ
อยูใ่หแ้ก่บุคคลผูใ้กลชิ้ดกบักลุ่มผูบ้ริหารของบริษทัฯเป็นจาํนวน 10,500,000 หุน้ ในราคาเท่ากบัมูลค่า
ท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท ซ่ึงตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นดงักล่าวท่ีประเมิน ณ ขณะนั้น บริษทัฯได้
บนัทึกผลต่างระหว่างราคาขายกับมูลค่ายุติธรรมของหุ้นดังกล่าวจาํนวนเงิน 8.9 ล้านบาท เป็น
ค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และส่วนเกินทุนจากการจ่าย
โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑใ์นส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

มูลค่ายุติธรรมของหุ้นของบริษทัฯคาํนวณโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยวิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ
ของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซ่ึงจากการคาํนวณมูลค่ายุติธรรมของหุ้นของ
บริษทัฯอยูท่ี่ 5.85 บาทต่อหุน้ 

18. สํารองตามกฎหมาย 
ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกั
ดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน   

จดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้
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19. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ซ้ือท่ีดินและจ่ายค่างานก่อสร้างระหวา่งปี 1,374,754 3,902,931 1,312,060 3,091,162 

การเปล่ียนแปลงในท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง 314,420 (3,345,062) (1,303,399) (3,079,284) 
เงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืน 66,940 51,009 39,415 24,551 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 6,403 2,652 2,850 760 

ค่าท่ีปรึกษาและบริการอ่ืน 20,793 10,584 17,322 8,307 

ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 81,688 13,821 67,286 8,346 

ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 87,829 28,038 711 634 

ค่าเช่าจากสญัญาเช่าดาํเนินงาน 4,512 1,177 4,512 1,037 

อ่ืนๆ 27,243 12,844 15,235 6,661 

รวม 1,984,582 677,994 155,992 62,174 

20. ภาษีเงินได้ 
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 134,585 113,945 522 45,221 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ
เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั
รายการผลแตกต่างชัว่คราว (18,947) (76,872) (36,539) (50,760) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงินได้ที่แสดงอยู่
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 115,638 37,073 (36,017) (5,539) 
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รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 618,255 167,357 27,009 (39,060) 
     

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินได ้             
นิติบุคคลคูณอตัราภาษี 123,651 33,471 5,402 (7,812) 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

รายไดท่ี้ตอ้งรับรู้ภาษีเพ่ิมเติม - 733 - - 

รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ (338) - (31,485) - 

ค่าใชจ่้ายท่ีสามารถนาํมาหกัภาษีเพ่ิมเติมได ้ (16,233) (285) (16,233) (144) 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถนาํมาหกัภาษีได ้ 8,558 3,154 6,299 2,417 

รวม (8,013) 3,602 (41,419) 2,273 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น             

งบกาํไรขาดทุน 115,638 37,073 (36,017) (5,539) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556               

ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี      

รายไดรั้บล่วงหนา้ 84,759 78,950 86,987 50,625 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 427 440 427 249 

ผลกระทบจากการตดัรายการระหวา่งกนั  27,953 14,802 - - 

รวม 113,139 94,192 87,414 50,874 
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21.  กาํไรต่อหุ้น 
 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ     

(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่ง
ปีและไดป้รับจาํนวนหุ้นสามญัสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนแปลง
ของจาํนวนหุน้สามญัท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวต้ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 16 โดยถือเสมือนวา่การแตกหุน้ไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (พนับาท)     

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 486,814 135,415 63,026 (33,521) 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้เดิม - (12,638) - - 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 3,141,370 1,804,000 3,141,370 1,804,000 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท)     

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.16 0.08 0.02 (0.02) 
ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้เดิม -        (0.01) - - 

22. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯและบริษทัย่อยท่ีผูมี้
อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจใน
การจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน  

บริษทัฯและบริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ               

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

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

ในปี 2557 และ 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่
ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 
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23. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 
 บริษทัฯบริษทัยอ่ยและพนกังานไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ทิสโกม้าสเตอร์ร่วมทุน 2 

ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว ซ่ึงกองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีจดัตั้งข้ึนภายใตก้ารอนุมติัจากกระทรวงการคลงั          

ตามพระราชบญัญติักองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ บริษทัย่อยและพนกังานจะจ่าย
สมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดย
บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงาน
ตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุน 

 ในระหวา่งปี 2557 และ 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 0.9 0.4 0.5 0.2 

24. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
24.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนสรุป

ไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

สัญญาก่อสร้างโครงการ  775 330 603 180 

24.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 
 บริษทัฯได้เขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคารกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

แห่งหน่ึง อายขุองสัญญามีระยะเวลา 3 ปี 

 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได ้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 

จ่ายชาํระ   

 ภายใน 1 ปี 5 4 

 มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 5 7 
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24.3 การคํา้ประกนั 
 บริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัยอ่ย ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทาง

ปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2557 2556 

หนงัสือคํ้าประกนัการจดัทาํและบาํรุงรักษา
สาธารณูปโภค 10 19 

 หนงัสือคํ้าประกนัดงักล่าวของบริษทัยอ่ยคํ้าประกนัโดยเงินฝากธนาคารและการจดจาํนองท่ีดินพร้อม
ส่ิงปลูกสร้าง (2556: คํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง) 

24.4 ภาระจํายอม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีท่ีดินในโครงการท่ีติดภาระจาํยอมสรุป

ไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ท่ีดินในโครงการท่ีติดภาระ      
จาํยอมจาํนวนประมาณ (ไร่) 21 9 19 7 

 มูลค่าของท่ีดินท่ีติดภาระจาํยอมดงักล่าวได้รวมเป็นตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์และ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนแลว้ 

25. เคร่ืองมือทางการเงิน 
25.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 
 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 

107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่คราว ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืม เงินลงทุน เจา้หน้ี
การคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืมระยะสั้ น และเงินกูย้ืมระยะยาว บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 
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ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน              
และเงินใหกู้ย้มื ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดใหมี้นโยบายและวธีิการในการควบคุม
สินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญั
จากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ี การให้สินเช่ือของบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจาก
บริษทัฯและบริษทัย่อยมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยู่จาํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดท่ี
บริษทัฯและบริษทัย่อยอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้และ
ลูกหน้ีอ่ืน และเงินใหกู้ย้มืท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน 
เงินลงทุนชั่วคราว เงินให้กู้ยืม เงินกู้ยืมระยะสั้ นและเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ีย สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึง
ใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั  

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนด หรือ วนัท่ีมีการ
กาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี      
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 (หน่วย: ลา้นบาท)  
 งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน 1 ปี มากกวา่ 1 ถึง 5 ปี ปรับข้ึนลงตามราคาตลาด ไม่มีอตัราดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

           (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,510 - - - 558 151 128 74 2,196 225 0.37 - 2.75 0.62 - 2.15 

เงินลงทุนชัว่คราว 720 - - - - - 852 - 1,572 - 0 - 2.85 - 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั - - - - 5 - - - 5 - 0.38 - 0.50 - 

 2,230 - - - 563 151 980 74 3,773 225   

หนี้สินทางการเงิน             

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน - - - - 162 162 - - 162 162 7.76 7.13 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 1 1 2 3 - - - - 3 4 2.35 - 3.65 2.35 - 3.65 

เงินกูย้มืระยะยาว - - - - 2,130 2,108 - - 2,130 2,108 7.50 - 8.25 7.63 - 8.25 

 1 1 2 3 2,292 2,270 - - 2,295 2,274   
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   อตัราดอกเบ้ีย    

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 

 ภายใน 1 ปี มากกวา่ 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

           (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,510 - - - 165 10 17 58 1,692 68 0.37 - 2.75 0.62 - 2.15 

เงินลงทุนชัว่คราว 720 - - - - - 601 - 1,321 - 0 - 2.85 - 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 100 - - - - - - - 100 - 8.25 

 2,230 100 - - 165 10 618 58 3,013 168   

หนี้สินทางการเงิน             

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน - - - - 162 162 - - 162 162 7.76 7.13 

เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 150 - - - - - - - 150 - 8.25 - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 1 1 1 2 - - - - 2 3 3.65 3.65 

เงินกูย้มืระยะยาว - - - - 1,957 1,454 - - 1,957 1,454 7.50 - 8.25 7.63 - 8.25 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 110 140 - - - - 110 140 8.25 8.25 

 151 1 111 142 2,119 1,616 - - 2,381 1,759   
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25.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น เงินให้

กู้ยืมและเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบ้ียใกล้เคียงกับอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษัทฯและบริษัทย่อยจึง
ประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน  

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพย์กนัหรือจ่ายชาํระ
หน้ีสินในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัได้
อยา่งเป็นอิสระในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วธีิการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของ
เคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกาํหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑ์การ
วดัมูลค่าท่ีเหมาะสม  

26. การบริหารจัดการทุน  
 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้าง

ทุนท่ีเหมาะสมเพื่อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยและเสริมสร้างมูลค่าการถือ
หุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน 0.76:1 2.43:1 0.81:1 1.75:1 

27. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  
 เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯคร้ังท่ี 13/2557 มีมติอนุมติัให้จดัตั้ง

บริษทัยอ่ย 3 บริษทัซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

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

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

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



 36 

 บริษทัย่อยดงักล่าวไดด้าํเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 

2558 

28.  การอนุมัติงบการเงิน 
 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2558 


	1
	2
	3
	1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
	4.4 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
	(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
	ดอกเบี้ยรับ
	ดอกเบี้ยจ่าย
	ค่าบริหารโครงการ
	ซื้อที่ดิน
	ขายที่ดิน
	รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน                
	ดอกเบี้ยจ่าย
	ซื้อที่ดิน
	ซื้อวัสดุก่อสร้าง
	ค่าก่อสร้าง
	ค่าเช่าสำนักงานและค่าบริการ
	8.  เงินลงทุนชั่วคราว
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวนเงิน 4 ล้านบาท (2556: 6 ล้านบาท)                   (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 3 ล้านบาท (2556: 4 ล้านบาท))
	13. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
	งบการเงินรวม
	2556
	2557
	2556
	2557
	2556
	2557
	2556
	2557
	2556
	2557
	2556
	2557
	2556
	2557
	2556
	2557
	2556
	2557
	2556
	2557
	2556
	2557
	2556
	2557


