
 

บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานและงบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 



 
 

 

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

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด
สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและ       
งบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของ
บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํ
และนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน
ของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

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

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

พนูนารถ เผา่เจริญ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 12 พฤศจิกายน 2558 



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

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557

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

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 120,255             2,196,024            70,999            1,691,548            
เงินลงทุนชัว่คราว 4 4,465                 1,571,688            4,465              1,321,440            
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                        -                           450,000          -                           
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2 6,740                 5,739                   714,502          5,674                   
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 5 5,206,288          4,169,710            4,385,869       3,874,064            
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน 2 618,199             -                           271,209          -                           
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 22,140               -                           22,140            -                           
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ 23,009               23,009                 23,009            23,009                 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 10,199               6,678                   6,051              1,712                   
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,011,295          7,972,848            5,948,244       6,917,447            
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 17.4 5,064                 5,054                   -                     -                           
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                        -                           1,094,560       744,910               
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 7 1,489,694          1,011,328            570,551          536,347               
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 47,403               17,251                 39,800            11,406                 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10,990               7,591                   8,770              6,974                   
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 31,513               113,139               14,147            87,414                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 7,486                 2,360                   6,262              2,260                   
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,592,150          1,156,723            1,734,090       1,389,311            
รวมสินทรัพย์ 7,603,445          9,129,571            7,682,334       8,306,758            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงฐานะการเงิน 



ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557

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

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 9 -                        162,000               -                     162,000               
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 10 440,609             253,003               768,105          143,468               
เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 460,968             1,318,496            404,308          1,190,916            
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                        -                           -                     150,000               
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ี
   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 967                    1,357                   967                 919                      
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 11 645,312             1,181,525            562,010          1,060,752            
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 54,665               77,091                 49,695            -                           
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 40,972               6,097                   38,592            3,996                   
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,643,493          2,999,569            1,823,677       2,712,051            
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                        -                           -                     110,000               
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 566                    1,297                   566                 1,297                   
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
   กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11 825,407             948,531               775,993          896,228               
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 4,818                 3,624                   2,869              2,136                   
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 5,716                 100                      -                     -                           
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 836,507             953,552               779,428          1,009,661            
รวมหน้ีสิน 2,480,000          3,953,121            2,603,105       3,721,712            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เจ.เอส.พ .ี พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 



ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557

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

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 12
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 4,200 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท 2,100,000          2,100,000            2,100,000       2,100,000            
   ทุนท่ีออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 
      หุน้สามญั 4,200 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท 2,100,000          2,100,000            2,100,000       2,100,000            
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 2,438,833          2,438,833            2,438,833       2,438,833            
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 8,925                 8,925                   8,925              8,925                   
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 45,401               4,721                   45,401            4,721                   
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 545,621             625,290               486,070          32,567                 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (32,130)             (32,130)                -                     -                           
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 5,106,650          5,145,639            5,079,229       4,585,046            
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 16,795               30,811                 -                     -                           
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,123,445          5,176,450            5,079,229       4,585,046            
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,603,445          9,129,571            7,682,334       8,306,758            

-                        -                           -                     -                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
บริษัท เจ.เอส.พ .ี พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 670,397             377,680             604,484             -                        
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 533                    -                        -                        -                        
รายไดอ่ื้น (1,564)               4,532                 5,364                 3,914
รวมรายได้ 669,366             382,212             609,848             3,914
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 383,931             250,322             349,207             -                        
ตน้ทุนการใหเ้ช่าและบริการ 4,880                 -                        -                        -                        
ค่าใชจ่้ายในการขาย 51,013               22,460               47,836               28
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 32,937               19,546               26,533               15,598
รวมค่าใช้จ่าย 472,761             292,328             423,576             15,626               
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและ
   รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิได้ 196,605             89,884               186,272             (11,712)             
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (6,073)               (2,453)               (3,500)               -3,502
กําไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิได้ 190,532             87,431               182,772             (15,214)             
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 13 (41,358)             (18,000)             (37,404)             2,821
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 149,174             69,431               145,368             (12,393)             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 149,174             69,431               145,368             (12,393)             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เจ.เอส.พ .ี พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2558

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 149,211             67,759               145,368             (12,393)             
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย (37)                    1,672                 

149,174             69,431               

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 149,211             67,759               145,368             (12,393)             
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย (37)                    1,672                 

149,174             69,431               
กําไรต่อหุ้น 14
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 
   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.036                 0.023                 0.035                 (0.004)               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เจ.เอส.พ .ี พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2558

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 2,652,745          2,075,600          2,367,527          -                        
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 1,206                 -                        -                        -                        
รายไดอ่ื้น
      เงินปันผลรับ 6 -                        -                        610,300             156,000             
      อ่ืนๆ 18,289               5,823                 25,112               6,165                 
รวมรายได้ 2,672,240          2,081,423          3,002,939          162,165             
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 1,451,673          1,375,667          1,325,541          -                        
ตน้ทุนการใหเ้ช่าและบริการ 10,909               -                        -                        -                        
ค่าใชจ่้ายในการขาย 183,683             92,990               164,976             756                    
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 96,877               60,421               76,794               48,875               
รวมค่าใช้จ่าย 1,743,142          1,529,078          1,567,311          49,631               
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิได้ 929,098             552,345             1,435,628          112,534             
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (23,610)             (9,178)               (20,989)             (3,611)               
กําไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิได้ 905,488             543,167             1,414,639          108,923             
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 13 (187,811)           (110,601)           (164,474)           9,002                 
กําไรสําหรับงวด 717,677             432,566             1,250,165          117,925             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 717,677             432,566             1,250,165          117,925             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เจ.เอส.พ .ี พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2558

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 716,993             418,698             1,250,165          117,925             
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 684                    13,868               

717,677             432,566             

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 716,993             418,698             1,250,165          117,925             
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 684                    13,868               

717,677             432,566             
กําไรต่อหุ้น 14
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.171                 0.140                 0.298                 0.039                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เจ.เอส.พ .ี พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2558

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

2558 2557 2558 2557
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 905,488             543,167             1,414,639          108,923             
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 11,200               4,275                 3,798                 2,013                 
   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 784                    -                        784                    -                        
   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ -                        (14)                    -                        -                        
   กาํไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว (3,585)               -                        (520)                  -                        
   ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนชัว่คราว 485                    -                        485                    -                        
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,194                 1,067                 733                    667                    
   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                        -                        (610,300)           (156,000)           
   ดอกเบ้ียรับ (15,569)             (1,172)               (25,471)             (2,232)               
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 23,610               9,178                 20,989               3,611                 
   ค่าใชจ่้ายบริจาคท่ีดิน 1,405                 -                        1,405                 -                        
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 925,012             556,501             806,542             (43,018)             
 สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน) 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (6,497)               49                      (705,771)           4,387                 
   ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (991,887)           359,146             (472,097)           (967,366)           
   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง (22,140)             -                        (22,140)             -                        
   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน (618,199)           -                        (271,209)           -                        
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (3,521)               4,952                 (4,339)               (359)                  
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (5,126)               (147)                  (4,002)               (700)                  
 หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 187,336             38,026               636,549             29,129               
   เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (857,528)           (60,814)             (786,608)           394,628             
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 35,684               (11,074)             35,406               (3,392)               
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 5,616                 100                    -                        -                        
 เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (1,351,250)        886,739             (787,669)           (586,691)           
   รับดอกเบ้ีย 21,064               663                    22,414               -                        
   จ่ายดอกเบ้ีย (97,664)             (117,806)           (104,805)           (114,005)           
   จ่ายภาษีเงินได้ (129,420)           (137,266)           (42,323)             (37,540)             
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (1,557,270)        632,330             (912,383)           (738,236)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เจ.เอส.พ .ี พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2558

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

2558 2557 2558 2557
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง 1,570,323          -                        1,317,010          -                        
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (10)                    (20,718)             -                        -                        
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน -                        -                        (349,650)           -                        
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) -                        -                        (450,000)           100,000             
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                        -                        610,300             156,000             
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ -                        230                    -                        -                        
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (35,485)             (3,547)               (31,895)             (2,837)               
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,675)               (1,198)               (2,876)               (1,198)               
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเพ่ิมข้ึน (455,512)           (129,443)           (3,413)               (15,849)             
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 1,074,641          (154,676)           1,089,476          236,116             
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (162,000)           -                        (162,000)           -                        
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง -                        -                        (150,000)           150,000             
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                        -                        (110,000)           (30,000)             
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินลดลง (1,121)               (1,120)               (683)                  (636)                  
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 758,561             1,537,856          723,331             1,006,179          
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (1,417,898)        (1,614,466)        (1,342,308)        (602,811)           
เงินปันผลจ่าย (755,982)           -                        (755,982)           -                        
เงินปันผลจ่ายส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย (14,700)             (6,000)               -                        -                        
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (1,593,140)        (83,730)             (1,797,642)        522,732             
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (2,075,769)        393,924             (1,620,549)        20,612               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 2,196,024          225,365             1,691,548          68,410               
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด 120,255             619,289             70,999               89,022               

-                                                     -                            
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   โอนตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นอสงัหาริมทรัพย์
      เพ่ือการลงทุน 32,196               -                        32,196               -                        
   โอนอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเป็นตน้ทุนโครงการพฒันา
      อสงัหาริมทรัพย์ 2,564                 520,370             -                        520,498             
   บริจาคท่ีดินอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 1,405                 -                        1,405                 -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เจ.เอส.พ .ี พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2558

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เจ.เอส.พ .ี พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน 2558

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ
องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ส่วนของผูม้ี
ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุน ส่วนตํ่ากวา่ทุนจาก รวม ส่วนไดเ้สียที่ รวม

ที่ออกและชาํระ จากการจ่ายโดย กาํไรสะสม การรวมธุรกิจภายใต้ ส่วนของผูถ้ือหุน้ ไม่มีอาํนาจควบคุม ส่วนของ
เตม็มูลค่าแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่จดัสรร การควบคุมเดียวกนั ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 2,100,000            2,438,833          8,925                 4,721                   625,290               (32,130)                5,145,639            30,811                 5,176,450            
จดัสรรกาํไรสะสมตามกฎหมาย -                           -                        -                        40,680                 (40,680)                -                           -                           -                           -                           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                        -                        -                           716,993               -                           716,993               684                      717,677               
เงินปันผลจ่ายระหวา่งงวด (หมายเหตุ 16) -                           -                        -                        -                           (755,982)              -                           (755,982)              -                           (755,982)              
เงินปันผลจ่ายส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย
   ที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                           -                        -                        -                           -                           -                           -                           (14,700)                (14,700)                
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยายน 2558 2,100,000            2,438,833          8,925                 45,401                 545,621               (32,130)                5,106,650            16,795                 5,123,445            

-                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เจ.เอส.พ .ี พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุน
ที่ออกและชาํระ จากการจ่ายโดย รวมส่วนของ
เตม็มูลค่าแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่จดัสรร ผูถ้ือหุน้

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 2,100,000           2,438,833           8,925                  4,721                  32,567                4,585,046           
จดัสรรกาํไรสะสมตามกฎหมาย -                          -                          -                          40,680                (40,680)               -                          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          1,250,165           1,250,165           
เงินปันผลจ่ายระหว่างงวด (หมายเหตุ 16) -                          -                          -                          -                          (755,982)             (755,982)             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2558 2,100,000           2,438,833           8,925                  45,401                486,070              5,079,229           

-                      
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2558

กาํไร (ขาดทุน) สะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 1

บริษทั เจ.เอส.พ .ี พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2558 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษทัฯ 

 บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้ งและมี
ภูมิลาํเนาในประเทศไทย บริษทัฯมีผูถื้อหุ้นใหญ่คือกลุ่มมโนธรรมรักษา ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ 
การพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยมีท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนอยูท่ี่ 43 พระรามท่ี ๒ ซอย 54 แขวงแสมดาํ  
เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงนิระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงิน
ระหว่างกาลโดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรกต็ามบริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย       
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงนิรวม 

 งบการเงินรวมน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน)      
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษัทย่อย”) โดยใช้เกณฑ์
เดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ของกลุ่มบริษทั ยกเวน้ในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ของปี 2558 บริษทัฯไดล้งทุนในบริษทั บา้นพทุธรักษา 
2015 จาํกดั บริษทั บา้นร่ืนรมย ์2015 จาํกดั และบริษทั บา้นพุทธชาติ 2015 จาํกดัโดยมีสัดส่วนการถือ
หุ้นของบริษัทฯในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 100 (ดังรายละเอียดท่ีแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบ       
งบการเงินขอ้ 6) 
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1.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

 ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีเร่ิมมผีลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

 บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบบัใหม่ท่ีออก
โดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2558 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือให้
มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
ถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของ
บริษทัฯ อยา่งไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีกล่าวขา้งตน้บางฉบบัมีการเปล่ียนแปลง
หลกัการสาํคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีกาํหนดให้กิจการตอ้งรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในขณะท่ีมาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตให้
กิจการเลือกรับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในกาํไรขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือทยอย
รับรู้ในกาํไรขาดทุนกไ็ด ้  

 มาตรฐานฉบับปรับปรุงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินน้ีเน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัย่อย      
มีนโยบายในการรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัที
ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนอยูแ่ต่เดิมแลว้ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 10 เร่ือง งบการเงินรวม  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 กาํหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม โดย
ใชแ้ทนเน้ือหาเก่ียวกบัการบญัชีสาํหรับงบการเงินรวมท่ีเดิมกาํหนดอยูใ่นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 
เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบบัน้ีเปล่ียนแปลงหลกัการเก่ียวกบั   
การพิจารณาว่าผูล้งทุนมีอาํนาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใตม้าตรฐานฉบบัน้ีผูล้งทุนจะถือว่า
ตนควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนได ้หากตนมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ี
เข้าไปลงทุน  และตนสามารถใช้อ ํานาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อจํานวนเงิน
ผลตอบแทนนั้นได ้ถึงแมว้่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่า   
ก่ึงหน่ึงกต็าม การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัน้ีส่งผลใหฝ่้ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากในการทบทวน
ว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอาํนาจควบคุมในกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือไม่และจะตอ้งนาํบริษทัใดใน
กลุ่มกิจการมาจดัทาํงบการเงินรวมบา้ง 

 การเปล่ียนแปลงหลกัการน้ีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้เสียในกิจการอ่ืน  

 มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัย่อย  
การร่วมการงาน บริษทัร่วม รวมถึงกิจการท่ีมีโครงสร้างเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบัน้ีจึงไม่มีผลกระทบ
ทางการเงินต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดแนวทางเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการวดั
มูลค่ายติุธรรม กล่าวคือ หากกิจการตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใดตามขอ้กาํหนด
ของมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบัน้ีและ
ใชว้ิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมใชม้าตรฐานน้ี  

 มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

 ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ียงัไม่มผีลบังคบัใช้ 

 ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 
(ปรับปรุง 2558) จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือ
จดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหาร
ของบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั  

1.5 นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน    
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

2. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2558 2557 2558 2557 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ดอกเบ้ียรับ - - 7,279 - ร้อยละ 6.63 ต่อปี 
ดอกเบ้ียจ่าย - - - 4,627 ร้อยละ 8.25 ต่อปี 
ค่าบริหารโครงการ - - 38,802 37,087 ตามท่ีระบุในสญัญา 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2558 2557 2558 2557 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน      
ซ้ือท่ีดิน - 154,352 - 154,352 ราคาทุนและราคาท่ีตกลงกนั* 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน 9,845 - 9,845 - ราคาประเมินโดยผูป้ระเมิน

อิสระ 
ค่าเช่าสาํนกังานและค่าบริการ 1,758 1,136 1,758 1,136 ตามมูลค่าเทียบเคียงกบัมูลค่า

ของพ้ืนท่ีท่ีใกลเ้คียงกนั 
ค่าเช่ายานพาหนะ 276 - 276 - ราคาตามสญัญา 

* ราคาท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาดว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะสามารถพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อก่อใหเ้กิดผลตอบแทนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2558 2557 2558 2557 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ดอกเบ้ียรับ - - 10,428 1,829 ร้อยละ 6.63 - 8.25 ต่อปี 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 3,855 9,554 ร้อยละ 8.25 ต่อปี 
ค่าบริหารโครงการ - - 80,158 115,568 ตามท่ีระบุในสญัญา 
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน      
ซ้ือท่ีดิน - 154,352 - 154,352 ราคาทุนและราคาท่ีตกลงกนั* 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน 9,845 - 9,845 - ราคาประเมินโดยผูป้ระเมิน

อิสระ 
ค่าเช่าสาํนกังานและค่าบริการ 5,119 3,210 5,119 3,210 ตามมูลค่าเทียบเคียงกบัมูลค่า

ของพ้ืนท่ีท่ีใกลเ้คียงกนั 
ค่าเช่ายานพาหนะ 828 - 828 - ราคาตามสญัญา 

* ราคาท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาดว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะสามารถพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อก่อใหเ้กิดผลตอบแทนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน

2558 
31 ธนัวาคม

2557 
30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม

2557 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 450,000 - 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 450,000 - 
ลูกหนีอ่ื้น - กิจการที่เก่ียวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 708,271 - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 708,271 - 
เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อท่ีดนิ - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน      
กรรมการ 2,322 - 2,322 - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (มีกรรมการร่วมกนั) 7,523 - 7,523 - 

รวมเงินจ่ายล่วงหนา้คา่ซ้ือท่ีดิน - กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 9,845 - 9,845 - 

เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 10)     
บริษทัยอ่ย - - 24,471 8,733 

รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 24,471 8,733 
เจ้าหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 10)     
บริษทัยอ่ย - - 476,300 12,967 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 1,131 566 1,131 566 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,131 566 477,431 13,533 
เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการที่เก่ียวข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - - 150,000 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 150,000 
เงนิกู้ยืมระยะยาวจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - - 110,000 

รวมเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 110,000 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 เงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ยเป็นเงินให้กูย้มืเพ่ือใชส้าํหรับพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน
ของบริษทัยอ่ย บริษทัฯคิดดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 6.63 และมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เม่ือทวงถาม 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 เงินกูย้ืมจากบริษทัย่อยเป็นเงินกูย้ืมเพ่ือใช้ในการดาํเนินงานของบริษทัฯคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 
8.25 ต่อปี บริษทัฯชาํระคืนเงินตน้ดงักล่าวแลว้ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2558 
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 เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 เงินกูย้ืมจากบริษทัย่อยเป็นเงินกูย้ืมเพ่ือใช้สําหรับพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยข์องบริษทัฯคิด
ดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 8.25 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ในปี 2559 อยา่งไรกต็าม บริษทัฯชาํระ
คืนเงินตน้ดงักล่าวแลว้ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2558 

ยอดคงคา้งของเงินกูย้ืมระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืม
ดงักล่าว มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 1 มกราคม 2558 เพิ่มข้ึน ลดลง 30 กนัยายน 2558 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน     
   บริษทัยอ่ย - 450,000 - 450,000 
 - 450,000 - 450,000 
เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน     
   บริษทัยอ่ย 150,000 - (150,000) - 
 150,000 - (150,000) - 
เงนิกู้ยืมระยะยาวจากกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน     
   บริษทัยอ่ย 110,000 - (110,000) - 
 110,000 - (110,000) - 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน  2558 และ 2557 บริษัทฯและ                
บริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 5,299 3,550 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 126 116 

รวม 5,425 3,666 
(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 13,675 11,474 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 379 347 

รวม 14,054 11,821 
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ภาระคํ้าประกนัระหวา่งกนั 

 บริษทัฯมีภาระจากการคํ้ าประกนัให้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                
งบการเงินขอ้ 11 

3. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินสด 451 106 408 49 
เงินฝากธนาคาร 119,804 685,463 70,591 181,044 
ตัว๋เงินรับ - 1,510,455 - 1,510,455 
รวม 120,255 2,196,024 70,999 1,691,548 

4.  เงนิลงทุนช่ัวคราว 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 

 (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
 

ราคาทุน 
มูลค่า
ยติุธรรม ราคาทุน 

มูลค่า
ยติุธรรม ราคาทุน 

มูลค่า
ยติุธรรม ราคาทุน 

มูลค่า
ยติุธรรม 

กองทุนรวม 5,000 4,465 850,000 851,688 5,000 4,465 600,000 601,440 
ตัว๋เงินรับ - - 720,000 720,000 - - 720,000 720,000 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 5,000 4,465 1,570,000 1,571,688 5,000 4,465 1,320,000 1,321,440 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ตัว๋เงินรับมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.85 ต่อปี ซ่ึงครบกาํหนดอายุในเดือน
พฤษภาคม 2558 
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5. ต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยส์าํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 4,169,710 3,874,064 
ท่ีดินและค่าพฒันาท่ีดินเพ่ิมข้ึน 1,472,358 791,500 
ค่าก่อสร้างเพ่ิมข้ึน 971,202 1,006,138 
ตน้ทุนการกูย้มื(1) 74,323 71,904 
รับรู้เป็นตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย ์ (1,451,673) (1,325,541) 
โอนมาจากอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  

(หมายเหตุ 7) 2,564 - 
โอนเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน      

(หมายเหตุ 7) (32,196) (32,196) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 5,206,288 4,385,869 
(1)อัตราการต้ังขึน้เป็นทุนร้อยละ 6.70 ถึง 8.00 ต่อปี    

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในโครงการไปจดจาํนองไวก้บัธนาคารพาณิชย์
เพ่ือเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือและการออกหนงัสือคํ้าประกนัสรุปไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)
มูลค่าสุทธิตามบญัชี (ลา้นบาท) 3,516 3,786 3,314 3,646 
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ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัโครงการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน
2558 

31 ธนัวาคม
2557 

30 กนัยายน
2558 

31 ธนัวาคม
2557 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
มูลคา่ประมาณของโครงการท่ีเปิดดาํเนินการอยู ่   
   และเร่ิมมีการทาํสัญญาแลว้ 19,376 19,145 15,331 15,068 
จาํนวนเงินท่ีไดท้าํสัญญาตามหนงัสือจองซ้ือท่ีดิน   
   พร้อมส่ิงปลูกสร้าง 10,811 10,681 6,878 6,745 
ร้อยละของยอดขายรวมของโครงการท่ีเปิด     
   ดาํเนินการอยู่ 56% 56% 45% 45% 
จาํนวนเงินตามหนงัสือจองซ้ือท่ีดินพร้อม   
   ส่ิงปลูกสร้างท่ียงัไม่ไดรั้บรู้เป็นรายได ้ 4,716 7,264 4,465 6,728 

6. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
     (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ
ระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 2558 2557 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ตรวจสอบแลว้)  
บริษทั ไชน่า เซ็นเตอร์ (สาทร-กลัปพฤกษ)์ จาํกดั 150,000 150,000 90 90 134,970 134,970 132,300 54,000 
บริษทั เจ.เอส.พี. โกลเดน้ทแ์ลนด์ จาํกดั 200,000 200,000 100 100 199,970 199,970 430,000 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 48,000 63,000 
บริษทั บา้นพุทธรักษา 2015 จาํกดั 150,000 - 100 - 149,850 - - - 
บริษทั บา้นร่ืนรมย ์2015 จาํกดั 100,000 - 100 - 99,900 - - - 
บริษทั บา้นพุทธชาติ 2015 จาํกดั 100,000 - 100 - 99,900 - - - 
รวม    1,094,560 744,910 610,300 156,000 

 เม่ือวนัท่ี 12 ธันวาคม 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯคร้ังท่ี 13/2557 มีมติอนุมติัให้จดัตั้ง
บริษทัยอ่ย 3 บริษทัซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

- บริษทั บา้นพุทธรักษา 2015 จาํกดั โดยมีทุนจดทะเบียน 150 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุ้นสามญั
จาํนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท และไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นแลว้ทั้งจาํนวน โดย
บริษทัฯถือหุน้จาํนวน 1,498,500 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.9  

- บริษทั บา้นร่ืนรมย ์2015 จาํกดั โดยมีทุนจดทะเบียน 100 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 
1,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท และไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นแลว้ทั้งจาํนวน โดยบริษทัฯ
ถือหุน้จาํนวน 999,000 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.9 
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- บริษทั บ้านพุทธชาติ 2015 จาํกดั โดยมีทุนจดทะเบียน 100 ลา้นบาท ประกอบด้วยหุ้นสามญั
จาํนวน 1,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท และไดเ้รียกชาํระค่าหุน้แลว้ทั้งจาํนวน โดย
บริษทัฯถือหุน้จาํนวน 999,000 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.9 

 บริษทัย่อยดงักล่าวไดด้าํเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 
2558 และบริษทัฯ ไดจ่้ายชาํระเงินค่าหุน้แก่บริษทัยอ่ยดงักล่าวแลว้ในเดือนมกราคม 2558 

7. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนคือท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทัฯและบริษทัย่อยซ่ึงบริษทัฯและ              
บริษทัยอ่ยถือครองไวเ้พ่ือหาประโยชนจ์ากรายไดค่้าเช่าและการใหบ้ริการ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี                  
30 กนัยายน 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 1,011,328 536,347 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 455,512 3,413 
ลดลงระหวา่งงวด (1,405) (1,405) 
โอนเป็นตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

(หมายเหตุ 5) (2,564) - 
โอนมาจากตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

(หมายเหตุ 5) 32,196 32,196 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (5,373) - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 1,489,694 570,551 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในโครงการไปจดจาํนองไวก้บัธนาคารพาณิชย์
เพ่ือเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)
มูลค่าสุทธิตามบญัชี (ลา้นบาท) 1,222 860 538 536 
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8. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2558 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 17,251 11,406 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 35,485 31,895 
ตดัจาํหน่ายระหว่างงวด (784) (784) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (4,549) (2,717) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 47,403 39,800 

9. เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

   (หน่วย: พนับาท) 

 
อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) 

งบการเงินรวม/                
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน      
2558 

31 ธนัวาคม     
2557 

30 กนัยายน     
2558 

31 ธนัวาคม     
2557 

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

 เงินกูย้มืดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และคํ้าประกนัโดยบริษทัยอ่ย 

 ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น 
การคงสัดส่วนโครงสร้างของผูถื้อหุ้นและการดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นให้เป็นไป
ตามอตัราท่ีกาํหนดในสญัญา เป็นตน้ 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 12

10. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้       
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) - - 24,471 8,733 
กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 307,155 152,316 192,259 87,964 

รวมเจา้หน้ีการคา้   307,155 152,316 216,730 96,697 
เจา้หน้ีอ่ืน     
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 1,131 566 477,431 13,533 
กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั      
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 26,303 22,694 18,727 10,947 
เงินประกนัผลงาน 70,961 51,304 40,856 21,621 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 1,903 1,633 1,660 605 
เจา้หน้ีค่าสาธารณูปโภค 30,295 21,190 11,640 65 
อ่ืน ๆ 2,861 3,300 1,061 - 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน 133,454 100,687 551,375 46,771 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 440,609 253,003 768,105 143,468 

11. เงนิกู้ยืมระยะยาว 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยด์งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
เงินกู ้ อตัราดอกเบ้ีย   การชาํระคืน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
(ร้อยละต่อปี) 

 
30 กนัยายน

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
30 กนัยายน

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
    (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

วงเงินท่ี 1 MLR+0.25 ชาํระคืนเป็นงวดตามสญัญา เร่ิมตั้งแต่
ผูกู้ข้อรับคืนโฉนดท่ีดิน และงวด
สุดทา้ยภายในเดือนมีนาคม 2560 

- 1,036,950 - 1,036,950 

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

176,493 176,593 176,493 176,593 
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(หน่วย: พนับาท) 
เงินกู ้ อตัราดอกเบ้ีย   การชาํระคืน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
(ร้อยละต่อปี) 

 
30 กนัยายน

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
30 กนัยายน

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
    (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

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

- 545,000 - 545,000 

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

218,809 196,835 218,809 196,835 

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

150,819 1,602 150,819 1,602 

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

599,700 - 599,700 - 

วงเงินท่ี 7 MLR+0.50 ชาํระคืนเป็นงวดตามสญัญา เร่ิมตั้งแต่
เดือนกนัยายน 2558 และงวด
สุดทา้ยเดือนกนัยายน 2561 

192,182 - 192,182 - 

วงเงินท่ี 8 
(บริษทัยอ่ย) 

MLR+0.50 ชาํระคืนเป็นงวดตามสญัญา เร่ิมตั้งแต่
เดือนกุมภาพนัธ์ 2557 และงวด
สุดทา้ยเดือนพฤศจิกายน 2560 

75,502 114,013 - - 

วงเงินท่ี 9 
(บริษทัยอ่ย) 

MLR ชาํระคืนเป็นรายเดือน เร่ิมตั้งแต่เดือน
กนัยายน 2557 และงวดสุดทา้ย
เดือนสิงหาคม 2566 

57,214 59,063 - - 

รวม   1,470,719 2,130,056 1,338,003 1,956,980 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (645,312) (1,181,525) (562,010) (1,060,752) 
รวมเงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 825,407 948,531 775,993 896,228 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 2,130,056 1,956,980 
บวก: กูเ้พ่ิม 758,561 723,331 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (1,417,898) (1,342,308) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 1,470,719 1,338,003 

 เงินกูย้ืมของบริษทัฯคํ้าประกนัโดยการจาํนองท่ีดินรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้และหรือท่ีจะมีข้ึน
ต่อไปในอนาคตและคํ้าประกนัโดยบริษทัยอ่ยและกรรมการของบริษทัฯ 
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เงินกูย้ืมของบริษทัย่อยคํ้าประกนัการจาํนองท่ีดินรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่แลว้และหรือท่ีจะมีข้ึน
ต่อไปในอนาคต และคํ้าประกนัโดยบริษทัฯและกรรมการของบริษทัยอ่ย 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใชส้รุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)
วงเงินกูย้มืท่ียงัมิไดเ้บิกใช ้ 1,740 911 1,710 847 

 ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น 
การคงสัดส่วนโครงสร้างของผูถื้อหุ้นและการดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นให้เป็นไป
ตามอตัราท่ีกาํหนดในสญัญา เป็นตน้ 

12. ทุนเรือนหุ้น 

12.1 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 3/2556 ของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2556 มีมติดงัต่อไปน้ี 

- อนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทัฯจากเดิมหุ้นละ 5 บาท เป็น              
หุ้นละ 0.5 บาท (ทุนจดทะเบียนจากเดิมหุ้นสามัญ  300 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท เป็น             
หุน้สามญั 3,000 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท) 

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

 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้และเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย์
แลว้เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2557 

12.2 ต่อมาในระหว่างวนัท่ี 10 - 12 พฤศจิกายน 2557 บริษทัฯ ไดเ้สนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในส่วนท่ีจะ
เสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไป จาํนวน 1,200 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 2.6 บาท คิดเป็นเงินจาํนวน 3,120
ลา้นบาท และในวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2557 บริษทัฯได้รับชาํระเงินค่าหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวแลว้ทั้ ง
จาํนวน ค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุ้นดงักล่าวไดแ้สดงหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนชาํระแลว้ดงักล่าวต่อกระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 
2557 
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13. ภาษเีงนิได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2557 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 24,565 27,390 19,000 4,549 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล

แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ
ผลแตกต่างชัว่คราว 16,793 (9,390) 18,404 (7,370) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 41,358 18,000 37,404 (2,821) 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 106,185 137,125 91,208 27,890 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล

แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ
ผลแตกต่างชัว่คราว 81,626 (26,524) 73,266 (36,892) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 187,811 110,601 164,474 (9,002) 
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14.  กําไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ     
(ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจาํนวนถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามัญท่ีออกอยู่ใน                
ระหวา่งงวด 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด (พนับาท)     
 ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 149,211 67,759 145,368 (12,393) 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 4,200,000 3,000,000 4,200,000 3,000,000 
กาํไรต่อหุน้ (บาท)     
 กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.036 0.023 0.035 (0.004) 
     

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
กาํไรสาํหรับงวด (พนับาท)     
 ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 716,993 418,698 1,250,165 117,925 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 4,200,000 3,000,000 4,200,000 3,000,000 
กาํไรต่อหุน้ (บาท)     
 กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.171 0.140 0.298 0.039 

15. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีผูมี้
อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจใน
การจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ             
การพฒันาอสังหาริมทรัพย ์และดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ส่วนบริษทัยอ่ย
แห่งหน่ึงดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการให้บริการบริหารจดัการธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์ห้กบับริษทัฯ
และบริษัทย่อยอ่ืน ซ่ึงถือเป็นการให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกัน บริษัทฯและบริษัทย่อยประเมินผล     
การปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้
เกณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน 
ดงันั้น รายได ้กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพยท่ี์แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงาน
ตามส่วนงานดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  
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ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 กันยายน  2558 และ 2557 บริษัทฯและ    
บริษทัยอ่ยไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 

16. เงนิปันผล 

  เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผล อนุมติัโดย (ลา้นบาท) ต่อหุน้ (บาท) 

เงินปันผลระหวา่งกาล 
สาํหรับงวด 2558 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 
2558 420 0.10 

เงินปันผลระหวา่งกาล 
สาํหรับงวด 2558 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
คร้ังท่ี 5/2558 เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 
2558 336 0.08 

รวมเงินปันผลสาํหรับงวด 2558 756 0.18 

17. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

17.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพนัเก่ียวกับ
รายจ่ายฝ่ายทุนสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
สญัญาก่อสร้างโครงการ  1,545 775 1,385 603 
สญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน  2,255 - 1,520 - 
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17.2 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาจ้างบริหารพืน้ท่ีเช่า 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาจา้งบริหารพ้ืนท่ีเช่าอายุสัญญา     
มีระยะเวลา 3 ปี 

 บริษทัย่อยต้องจ่ายค่าบริการดงักล่าวตามอตัราท่ีระบุในสัญญาและมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีต้องจ่าย     
ในอนาคตภายใตส้ญัญาดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

  (ตรวจสอบแลว้) 
จ่ายชาํระ   
 ภายใน 1 ปี 14 - 
 มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 20 - 

17.3 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการเช่าพ้ืนท่ีในอาคารและ
ยานพาหนะกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืน อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 - 4 ปี 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานท่ี
บอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
จ่ายชาํระ     
 ภายใน 1 ปี 10 5 10 5 
 มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี 11 5 10 5 
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17.4 การคํา้ประกัน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนังสือคํ้ าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและบริษทัย่อย ซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
หนงัสือคํ้าประกนัการจดัทาํและ
บาํรุงรักษาสาธารณูปโภค 34 10 30 6 

 หนังสือคํ้ าประกันดังกล่าวของบริษัทฯและบริษัทย่อยคํ้ าประกันโดยเงินฝากธนาคารและ          
การจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง  

17.5 ภาระจาํยอม 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีท่ีดินในโครงการท่ีติดภาระ
จาํยอมสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

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

 มูลค่าของท่ีดินท่ีติดภาระจาํยอมดงักล่าวได้รวมเป็นต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละ
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนแลว้ 

18.  การอนุมตัิงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 


	AUDITOR_REPORT
	FINANCIAL_STATEMENTS
	NOTES

