
 

บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานและงบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 



 
 

 

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

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั                    
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึง
ผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทาง
การเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

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

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

พนูนารถ เผา่เจริญ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 11 พฤษภาคม 2559 



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

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2559
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558

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

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 116,061          52,344            74,843            29,632            
เงินลงทุนชัว่คราว 4,121              4,221              4,121              4,221              
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2 10,276            3,764              142,062          98,943            
ลกูหน้ีขายลดตัว๋เงินรับระยะส้ัน 98,158            95,844            98,158            95,844            
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                      -                      748,692          1,745,444       
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 3 7,862,977       6,547,070       4,993,512       4,788,085       
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน 192,480          442,415          192,480          127,426          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 31,719            16,112            21,722            7,422              
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 8,315,792       7,161,770       6,275,590       6,897,017       
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 16.4 5,039              5,039              -                      -                      
ลูกหน้ีขายลดตัว๋เงินรับระยะยาว 113,667          109,966          113,667          109,966          
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                      -                      1,337,027       -                      
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4 -                      -                      1,100,559       1,099,559       
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 5 1,751,795       1,483,687       675,505          555,505          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 72,616            62,868            65,079            55,024            
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12,991            11,460            10,495            8,909              
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 54,727            48,962            3,632              9,455              
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลรอขอคืน 15,163            15,163            15,163            15,163            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 8,574              6,738              5,417 4,550
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,034,572       1,743,883       3,326,544       1,858,131       
รวมสินทรัพย์ 10,350,364     8,905,653       9,602,134       8,755,148       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงฐานะการเงิน 



ณ วนัที ่31 มนีาคม 2559
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558

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

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน
ตัว๋แลกเงินระยะส้ัน 7 785,740          -                      785,740          -                      
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 8 100,000          687,017          -                      542,017          
เงินกูย้มืระยะส้ันจากบุคคลอ่ืน 9 80,000            90,000            -                      40,000            
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 10 772,417          651,267          629,513          499,456          
เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 298,803          378,078          239,953          329,508          
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 400,000          240,000          526,500          462,800          
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาขายลดตัว๋เงิน
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 99,306            98,434            99,306            98,434            
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,000              983                 1,000              983                 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 11 720,628          628,126          685,182          592,680          
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 79,046            62,392            67,685            52,882            
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 10,901            42,878            4,635              35,180            
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 3,347,841       2,879,175       3,039,514       2,653,940       
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน   
หน้ีสินตามสัญญาขายลดตัว๋เงิน - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 120,106          118,712          120,106          118,712          
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 255                 523                 255                 523                 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
   กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11 1,698,709       785,514          1,100,162       737,100          
เงินประกนัค่าเช่าและค่าบริการ 10,833            8,193              -                      -                      
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 9,376              8,217              5,331              4,716              
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,839,279       921,159          1,225,854       861,051          
รวมหนีสิ้น 5,187,120       3,800,334       4,265,368       3,514,991       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 



ณ วนัที ่31 มนีาคม 2559
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558

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

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 4,200 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท 2,100,000       2,100,000       2,100,000       2,100,000       
   ทุนท่ีออกและชาํระเต็มมูลค่าแลว้
      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 75,351            75,351            75,351            75,351            
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 555,221          497,669          713,657          617,048          
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (32,130)           (32,130)           -                      -                      
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 5,146,200       5,088,648       5,336,766       5,240,157       
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 17,044            16,671            -                      -                      
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,163,244       5,105,319       5,336,766       5,240,157       
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 10,350,364     8,905,653       9,602,134       8,755,148       

-                      -                      -                      -                      
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
กาํไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 524,141         808,258         499,547         681,502         
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 6,832             98                  9,659             -                     
รายไดอ่ื้น
   เงินปันผลรับ 4 -                     -                     -                     610,300         
   ดอกเบ้ียรับ 6,120             11,420           37,972           11,121           
   อ่ืนๆ 2,189             2,675             1,602             1,182             
รวมรายได้ 539,282         822,451         548,780         1,304,105      
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 328,352         411,855         326,497         350,039         
ตน้ทุนการใหเ้ช่าและบริการ 24,067           218                -                     -                     
ค่าใชจ่้ายในการขาย 39,468           54,461           31,077           47,729           
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 56,196           34,839           49,952           27,800           
รวมค่าใช้จ่าย 448,083         501,373         407,526         425,568         
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 91,199           321,078         141,254         878,537         
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (16,849)          (10,239)          (18,747)          (11,711)          
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 74,350           310,839         122,507         866,826         
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (16,425)          (64,183)          (25,898)          (53,243)          
กาํไรสําหรับงวด 57,925           246,656         96,609           813,583         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับงวด -                     -                     -                     -                     
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 57,925           246,656         96,609           813,583         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2559

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

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



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
การแบ่งปันกาํไร 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 57,552           246,410         96,609           813,583         
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 373                246                

57,925           246,656         

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 57,552           246,410         96,609           813,583         
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 373                246                

57,925           246,656         
กาํไรต่อหุ้น 13
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.014             0.059             0.023             0.194             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2559

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

2559 2558 2559 2558
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 74,350           310,839         122,507         866,826         
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 16,845           3,936             1,767             1,137             
   กาํไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว -                     (520)               -                     (520)               
   ขาดทุน (กาํไร) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของ
      เงินลงทุนชัว่คราว 100                (1,481)            100                -                     
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,159             398                615                244                
   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                     -                     -                     (610,300)       
   ดอกเบ้ียรับ (6,120)            (11,420)          (37,972)          (11,121)          
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 16,849           10,239           18,747           11,711           
   ค่าใชจ่้ายบริจาคท่ีดิน -                     1,405             -                     1,405             
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 103,183         313,396         105,764         259,382         
 สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน) 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (6,377)            (90)                 (11,162)          (360,208)       
   ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (1,521,756)    (709,375)       (295,243)       (270,014)       
   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน 249,935         (98,480)          (65,054)          (98,480)          
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (15,607)          (1,930)            (14,300)          (1,946)            
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (1,836)            (399)               (867)               (351)               
 หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 118,006         43,313           121,946         55,873           
   เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (79,275)          (306,437)       (89,555)          (272,937)       
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (31,977)          39,671           (30,545)          39,625           
   หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 2,640             4,572             -                     -                     
 เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (1,183,064)    (715,759)       (279,016)       (649,056)       
   รับดอกเบ้ีย -                     8,635             -                     10,489           
   จ่ายดอกเบ้ีย (41,769)          (48,749)          (34,703)          (62,308)          
   จ่ายภาษีเงินได้ (5,536)            (9,175)            (5,272)            (7,032)            
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมดาํเนินงาน (1,230,369)    (765,048)       (318,991)       (707,907)       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2559

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

2559 2558 2559 2558
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว -                     1,321,960      -                     1,321,960      
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัเพ่ิมข้ึน -                     (8,000)            -                     (8,000)            
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                     -                     (340,275)       -                     
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                     -                     (1,000)            (349,650)       
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                     -                     -                     610,300         
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพย์ -                     (7,938)            -                     (7,938)            
ซ้ืออุปกรณ์ (11,716)          (1,610)            (11,278)          (775)               
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,313)            (1,401)            (2,130)            (536)               
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเพ่ิมข้ึน (42,203)          (116,924)       -                     -                     
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (56,232)          1,186,087      (354,683)       1,565,361      
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 
ตัว๋แลกเงินระยะสั้นเพ่ิมข้ึน 781,889         -                     781,889         -                     
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (587,017)       -                     (542,017)       -                     
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืนลดลง (10,000)          -                     (40,000)          -                     
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 160,000         -                     63,700           (150,000)       
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                     -                     -                     (110,000)       
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินลดลง (251)               (393)               (251)               (223)               
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 1,384,062      -                     832,923         -                     
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (378,365)       (590,247)       (377,359)       (589,442)       
เงินปันผลจ่าย -                     (419,991)       -                     (419,991)       
เงินปันผลจ่ายส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย -                     (14,700)          -                     -                     
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 1,350,318      (1,025,331)    718,885         (1,269,656)    
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 63,717           (604,292)       45,211           (412,202)       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 52,344           2,196,024      29,632           1,691,548      
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด 116,061         1,591,732      74,843           1,279,346      

-                                            -                                            

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   โอนตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์ป็น
      อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 240,000         -                     120,000         -                     
   โอนอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเป็น
      ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ -                     2,564             -                     -                     
   บริจาคท่ีดินอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                     1,405             -                     1,405             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2559

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2559

(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 วนัที่ 1 มกราคม 2558 2,100,000             2,438,833             8,925                    4,721                    625,290                (32,130)                 5,145,639             30,811                  5,176,450             
จดัสรรกาํไรสะสมตามกฎหมาย -                           -                           -                           40,680                  (40,680)                -                           -                           -                           -                           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - -                           -                           -                           246,410                - 246,410                246                      246,656                
เงินปันผลจ่ายระหวา่งงวด (หมายเหตุ 15) -                           -                           -                           -                           (419,991)              -                           (419,991)              -                           (419,991)              
เงินปันผลจ่ายส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย
   ที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           (14,700)                (14,700)                
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2558 2,100,000             2,438,833             8,925                    45,401                  411,029                (32,130)                 4,972,058             16,357                  4,988,415             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 2,100,000             2,438,833             8,925                    75,351                  497,669                (32,130)                 5,088,648             16,671                  5,105,319             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - -                           -                           -                           57,552                  - 57,552                  373                      57,925                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2559 2,100,000             2,438,833             8,925                    75,351                  555,221                (32,130)                 5,146,200             17,044                  5,163,244             

-                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



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

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุน
ที่ออกและชาํระ จากการจ่ายโดย รวมส่วนของ
เตม็มูลค่าแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่จดัสรร ผูถ้ือหุน้

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 -                         -                         -                         -                         813,583             813,583             
เงินปันผลจ่ายระหวา่งงวด (หมายเหตุ 15) -                         -                         -                         -                         (419,991)            (419,991)            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2558 2,100,000          2,438,833          8,925                 45,401               385,479             4,978,638          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 2,100,000          2,438,833          8,925                 75,351               617,048             5,240,157          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         96,609               96,609               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2559 2,100,000          2,438,833          8,925                 75,351               713,657             5,336,766          

-                     
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2559

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 1

บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2559 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

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

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงิน
ระหว่างกาลโดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนําเสนอซํ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย       
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จาํกัด (มหาชน)      
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษัทย่อย”) โดยใช้เกณฑ์
เดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ของกลุ่มบริษทั ยกเวน้ในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ของปี 2559 บริษทัฯได้ลงทุนในบริษัท เจ.เอส.พี.              
จงเทียน จาํกดั โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 100 (ดงัรายละเอียดท่ี
แสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4) 
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1.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่รวมถึง
แนวปฏิบติัทางบญัชี ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบั
ผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ   

1.5 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน    
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

2. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บริษทัฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบาย 

 2559 2558 2559 2558 การกาํหนดราคา 

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ดอกเบ้ียรับ - - 31,855 - ร้อยละ 6.63 - 7.50 ต่อปี 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 7,505 3,855 ร้อยละ 6.63 - 8.25 ต่อปี 
ค่าบริหารโครงการ - - 36,287 21,338 ตามท่ีระบุในสญัญา 
รายไดค่้าเช่า - - 9,659 - ตามท่ีระบุในสญัญา 
รายการธุรกจิกบักจิการท่ี
เกีย่วข้องกนั 

     

ดอกเบ้ียจ่าย 3,712 - 21 - ร้อยละ 6.00 ต่อปี 
ซ้ือท่ีดิน 39,382 - 39,382 - ราคาตลาดโดยผูป้ระเมินอิสระ 
ค่าเช่าสาํนกังานและค่าบริการ 2,123 1,651 2,123 1,651 ตามมูลค่าเทียบเคียงกบัมูลค่าของ

พื้นท่ีท่ีใกลเ้คียงกนั 
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

ลูกหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 137,232 95,770 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 137,232 95,770 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 748,692 1,745,444 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 748,692 1,745,444 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 1,337,027 - 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,337,027 - 

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 10)     
บริษทัยอ่ย - - 32,581 37,261 

รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 32,581 37,261 

เจ้าหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 10)     
บริษทัยอ่ย - - 23,333 20,828 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 1,334 1,817 967 1,541 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,334 1,817 24,300 22,369 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 461,500 462,800 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 400,000 240,000 65,000 - 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 400,000 240,000 526,500 462,800 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยเป็นเงินให้กูย้ืมเพื่อใชส้าํหรับพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยข์อง
บริษทัยอ่ย บริษทัฯคิดดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 6.63 - 7.50 และมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เม่ือทวงถาม  

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยเป็นเงินให้กูย้มืเพื่อใชส้าํหรับพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยแ์ละ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษัทย่อย บริษัทฯคิดดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 6.63 - 7.50 และ               
มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เม่ือทวงถาม แต่อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไม่มีความตั้งใจท่ีจะเรียกชาํระคืนเงิน
ตน้ภายในอนาคตอนัใกล ้ดงันั้นเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวจึงจดัประเภทเป็นเงินใหกู้ย้มืระยะยาว 
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เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 เงินกูย้ืมจากบริษทัย่อยเป็นเงินกูย้ืมเพื่อใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัฯคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 
6.63 - 7.00 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เม่ือทวงถาม 

 เงินกู้ยืมจากบุคคลท่ีเก่ียวข้องกันเป็นเงินกู้ยืมเพ่ือใช้ในการซ้ือท่ีดินสําหรับโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพยข์องบริษทัย่อยโดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6.00 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืน   
เงินตน้ในเดือนธนัวาคม 2559 เงินกูย้มืดงักล่าวคํ้าประกนัโดยจดจาํนองท่ีดินและคํ้าประกนัโดยบริษทัฯ 

ยอดคงคา้งของเงินกูย้ืมระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืม
ดงักล่าว มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 1 มกราคม 2559 เพิ่มข้ึน ลดลง 31 มีนาคม 2559 
เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 240,000 160,000 - 400,000 
 240,000 160,000 - 400,000 

 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 1 มกราคม 2559 เพิ่มข้ึน ลดลง 31 มีนาคม 2559 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย 1,745,444 784,192 (1,780,944) 748,692 

 1,745,444 784,192 (1,780,944) 748,692 
เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - 1,343,027 (6,000) 1,337,027 

 - 1,343,027 (6,000) 1,337,027 
เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย 462,800 5,000 (6,300) 461,500 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 65,000 - 65,000 

 462,800 70,000 (6,300) 526,500 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้าย
ผลประโยชนพ์นกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 5,788 4,010 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 125 126 
รวม 5,913 4,136 
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ภาระคํ้าประกนัระหวา่งกนั 

 บริษทัฯมีภาระจากการคํ้าประกนัให้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                
งบการเงินขอ้ 11 

3. ต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยส์าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 6,547,070 4,788,085 
ท่ีดินและค่าพฒันาท่ีดินเพิ่มข้ึน 1,209,378 62,756 
ค่าก่อสร้างเพิ่มข้ึน 630,963 555,035 
ตน้ทุนการกูย้มื(1) 43,918 34,133 
รับรู้เป็นตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย ์ (328,352) (326,497) 
โอนเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน      

(หมายเหตุ 5) (240,000) (120,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 7,862,977 4,993,512 
(1)อัตราการต้ังขึน้เป็นทุนร้อยละ 4.85 ถึง 8.00 ต่อปี    

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในโครงการไปจดจาํนองไวก้บัธนาคารพาณิชย์
และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือและการออกหนังสือคํ้าประกนัสรุปได้
ดงัน้ี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)
มูลค่าสุทธิตามบญัชี (ลา้นบาท) 5,350 5,424 4,400 3,994 
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ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัโครงการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม
2558 

31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม
2558 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
มูลค่าประมาณของโครงการท่ีเปิดดาํเนินการอยู ่   
   และเร่ิมมีการทาํสัญญาแลว้ 24,735 23,037 18,101 17,525 

จาํนวนเงินท่ีไดท้าํสัญญาตามหนงัสือจองซ้ือท่ีดิน   

   พร้อมส่ิงปลูกสร้าง 13,141 12,669 7,892 7,700 

ร้อยละของยอดขายรวมของโครงการท่ีเปิด     

   ดาํเนินการอยู ่ 53% 55% 44% 44% 

จาํนวนเงินตามหนงัสือจองซ้ือท่ีดินพร้อม   

   ส่ิงปลูกสร้างท่ียงัไม่ไดรั้บรู้เป็นรายได ้ 6,018 6,089 4,535 4,859 

4. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
   (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ
ระหวา่งงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 2559 2558 

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

 
150,000 

 
150,000 

 
90 

 
90 

 
134,970 

 
134,970 - 

 
132,300 

บริษทั เจ.เอส.พี. โกลเดน้ทแ์ลนด ์
จาํกดั 

 
200,000 

 
200,000 

 
100 

 
100 

 
199,970 

 
199,970 - 

 
430,000 

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 

บริษทั บา้นร่ืนรมย ์2015 จาํกดั 100,000 100,000 100 100 99,900 99,900 - - 
บริษทั บา้นพทุธชาติ 2015 จาํกดั 100,000 100,000 100 100 99,900 99,900 - - 
บริษทั บา้นพทุธรักษา 2015 จาํกดั 150,000 150,000 100 100 149,850 149,850 - - 
บริษทั เจเอสพี โอเช่ียน จาํกดั 5,000 5,000 100 100 4,999 4,999 - - 
บริษทั เจ.เอส.พี. จงเทียน จาํกดั 1,000 - 100 - 1,000 - - - 
รวม     1,100,559 1,099,559 - 610,300 
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เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 8/2558 มีมติอนุมติัใหจ้ดัตั้งบริษทั 
เจ.เอส.พี. จงเทียน จาํกดั โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุ้นสามญัจาํนวน 10,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท และไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นแลว้ทั้งจาํนวน โดยบริษทัฯถือหุ้นจาํนวน 
10,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 บริษทัย่อยดงักล่าวไดด้าํเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบั
กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2559  

5. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนคือท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทัฯและบริษทัย่อยซ่ึงบริษทัฯและ              
บริษทัยอ่ยถือครองไวเ้พื่อหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าและการใหบ้ริการ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี                  
31 มีนาคม 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 1,483,687 555,505 
เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 42,203 - 
โอนมาจากตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

(หมายเหตุ 3) 240,000 120,000 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (14,095) - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 1,751,795 675,505 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในโครงการไปจดจาํนองไวก้บัธนาคารพาณิชย์
เพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)
มูลค่าสุทธิตามบญัชี (ลา้นบาท) 1,267 1,254 556 554 
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6. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2559 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 62,868 55,024 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 11,716 11,278 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (1,968) (1,223) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 72,616 65,079 

7. ตั๋วแลกเงินระยะส้ัน 

 เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 1/2559 อนุมติัการออกและเสนอ
ขายตัว๋แลกเงินระยะสั้ นภายในวงเงินไม่เกิน 900 ลา้นบาท อายุไม่เกิน 270 วนั นับจากวนัท่ีออก             
ตัว๋แลกเงินในแต่ละคร้ัง โดยเสนอขายในรูปแบบเสนอขายกรณีทัว่ไป หรือกรณีวงจาํกดัประเภท    
ผูล้งทุนรายใหญ่และผูล้งทุนสถาบนั หรือกรณีวงจาํกดั ณ ขณะใดขณะหน่ึงไม่เกิน 10 ฉบบั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษทัฯมียอดคงเหลือของตัว๋แลกเงินระยะส้ันจาํนวน 786 ลา้นบาท โดยมี
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.50 - 5.00 ต่อปี และมีอาย ุ180 วนั นบัจากวนัท่ีออกตัว๋แลกเงินในแต่ละคร้ังซ่ึง
มีกาํหนดชาํระคืนภายในเดือนกรกฎาคม - กนัยายน 2559 บริษทัฯเสนอขายตัว๋แลกเงินดงักล่าวใหแ้ก่
ผูล้งทุนรายใหญ่และผูล้งทุนสถาบนัโดยไม่มีหลกัประกนั 

8. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

    (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ีย               
(ร้อยละต่อปี) 

31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม
2558 

31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม
2558 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน MLR - 2.00 ถึง MLR + 0.25 100,000 687,017 - 542,017 

 เงินกูย้ืมดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และคํ้าประกนัโดยบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย 

 ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น 
การคงสัดส่วนโครงสร้างของผูถื้อหุ้นและการดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นให้เป็นไป
ตามอตัราท่ีกาํหนดในสญัญา เป็นตน้ 
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9. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลอ่ืน 

 เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากบุคคลอ่ืนเป็นเงินกู้ยืมเพื่อใช้ในการซ้ือท่ีดินของบริษัทและบริษัทย่อย              
คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6.00 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนภายในเดือนมีนาคม - เมษายน 2559 

10. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้       
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) - - 32,581 37,261 
กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 609,013 475,271 468,363 329,645 

รวมเจา้หน้ีการคา้   609,013 475,271 500,944 366,906 
เจา้หน้ีอ่ืน     
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 1,334 1,817 24,300 22,369 
กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั      
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 39,932 63,634 30,427 47,716 
เงินประกนัผลงาน 82,028 74,273 53,653 45,254 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 6,060 3,037 3,157 2,550 
เจา้หน้ีค่าสาธารณูปโภค 31,966 30,899 16,539 13,945 
อ่ืน ๆ 2,084 2,336 493 716 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน 163,404 175,996 128,569 132,550 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 772,417 651,267 629,513 499,456 

11. เงินกู้ยืมระยะยาว 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสญัญาเงินกูย้มืระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยด์งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

เงินกู ้ อตัราดอกเบ้ีย   การชาํระคืน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
(ร้อยละต่อปี) 

 
31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

วงเงินท่ี 1 MLR+0.75 ชาํระคืนเป็นรายปี เร่ิมตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2557 และงวดสุดทา้ยเดือน
ตุลาคม 2559 

- 176,493 - 176,493 

วงเงินท่ี 2 MLR+0.50 ชาํระคืนเป็นงวดตามสญัญา เร่ิมตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน 2557 และงวด
สุดทา้ยเดือนพฤศจิกายน 2561 

88,297 161,177 88,297 161,177 
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(หน่วย: พนับาท) 
เงินกู ้ อตัราดอกเบ้ีย   การชาํระคืน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
(ร้อยละต่อปี) 

 
31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

วงเงินท่ี 3 MLR+0.50 ชาํระคืนเป็นงวดตามสญัญา เร่ิมตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน 2557 และงวด
สุดทา้ยเดือนพฤศจิกายน 2562 

100,860 232,163 100,860 232,163 

วงเงินท่ี 4 MLR+0.75 ชาํระคืนเป็นรายปี เร่ิมตั้งแต่เดือน
มีนาคม 2559 และงวดสุดทา้ยเดือน
มีนาคม 2561 

862,500 737,200 862,500 737,200 

วงเงินท่ี 5 MLR+1.00 ชาํระคืนเป็นงวดตามสญัญา เร่ิมตั้งแต่
เดือนกนัยายน 2558 และงวด
สุดทา้ยเดือนกนัยายน 2561 

64,675 22,747 64,675 22,747 

วงเงินท่ี 6 MLR+0.50 ชาํระคืนเป็นรายปี เร่ิมตั้งแต่เดือน
มีนาคม 2560 และงวดสุดทา้ยเดือน
มีนาคม 2563 

249,000 - 249,000 - 

วงเงินท่ี 7 MLR ชาํระคืนเป็นงวดตามสญัญา เร่ิมตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม 2559 และงวด
สุดทา้ยเดือนกมุภาพนัธ์ 2565 

233,012 - 233,012 - 

วงเงินท่ี 8 MLR-0.20 ชาํระคืนเงินตน้ทั้งจาํนวน เม่ือครบ
กาํหนดอายสุญัญาในเดือน
พฤศจิกายน 2561 

187,000 - 187,000 - 

วงเงินท่ี 9 
(บริษทัยอ่ย) 

MLR+0.50 ชาํระคืนเป็นงวดตามสญัญา เร่ิมตั้งแต่
เดือนกมุภาพนัธ์ 2557 และงวด
สุดทา้ยเดือนพฤศจิกายน 2560 

27,646 27,646 - - 

วงเงินท่ี 10 
(บริษทัยอ่ย) 

MLR ชาํระคืนเป็นรายเดือน เร่ิมตั้งแต่เดือน
กนัยายน 2557 และงวดสุดทา้ย
เดือนสิงหาคม 2566 

55,207 56,214 - - 

วงเงินท่ี 11 
(บริษทัยอ่ย) 

MLR-0.20 ชาํระคืนเงินตน้ทั้งจาํนวน เม่ือครบ
กาํหนดอายสุญัญาในเดือน
พฤศจิกายน 2561 

45,000 - - - 

วงเงินท่ี 12 
(บริษทัยอ่ย) 

MLR ชาํระคืนเป็นงวดตามสญัญา เร่ิมตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม 2559 และงวด
สุดทา้ยเดือนกมุภาพนัธ์ 2565 

156,140 - - - 

วงเงินท่ี 13 
(บริษทัยอ่ย) 

MLR+1.00 ชาํระคืนเป็นรายเดือน เร่ิมตั้งแต่เดือน
มีนาคม 2560 และงวดสุดทา้ยเดือน
มีนาคม 2563 

254,110 - - - 

วงเงินท่ี 14 
(บริษทัยอ่ย) 

MLR+1.00 ชาํระคืนเป็นรายเดือน เร่ิมตั้งแต่เดือน
มีนาคม 2560 และงวดสุดทา้ยเดือน
มีนาคม 2563 

95,890 - - - 

รวม   2,419,337 1,413,640 1,785,344 1,329,780 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (720,628) (628,126) (685,182) (592,680) 
รวมเงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,698,709 785,514 1,100,162 737,100 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 1,413,640 1,329,780 
บวก: กูเ้พิ่ม 1,384,062 832,923 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (378,365) (377,359) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 2,419,337 1,785,344 

 เงินกูย้มืของบริษทัฯคํ้าประกนัโดยการจาํนองท่ีดินรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้และหรือท่ีจะมีข้ึน
ต่อไปในอนาคตและคํ้าประกนัโดยบริษทัยอ่ยและกรรมการของบริษทัฯ 

เงินกูย้ืมของบริษทัย่อยคํ้าประกนัการจาํนองท่ีดินรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่แลว้และหรือท่ีจะมีข้ึน
ต่อไปในอนาคต และคํ้าประกนัโดยบริษทัฯและกรรมการของบริษทัยอ่ย 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสญัญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใชส้รุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)
วงเงินกูย้มืท่ียงัมิไดเ้บิกใช ้ 2,977 1,446 2,328 1,421 

 ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น 
การคงสัดส่วนโครงสร้างของผูถื้อหุ้นและการดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นให้เป็นไป
ตามอตัราท่ีกาํหนดในสญัญา เป็นตน้ 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 12

12. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 22,190 31,437 20,075 24,232 
ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด          

ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั
รายการผลแตกต่างชัว่คราว (5,765) 32,746 5,823 29,011 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ใน 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 16,425 64,183 25,898 53,243 

13.  กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 
     
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
กาํไรสาํหรับงวด (พนับาท)     
 ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 57,552 246,410 96,609 813,583 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 
กาํไรต่อหุน้ (บาท) 0.014 0.059 0.023 0.194 

14. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการดาํเนินงานของบริษทัฯ คือ คณะกรรมการบริษทั 
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เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตาม
ประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 2 ส่วนงาน ดงัน้ี  

 ส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์เป็นส่วนงานท่ีดาํเนินธุรกิจขายบา้น ทาวน์เฮา้ส์ อาคารพาณิชย์
และคอนโดมิเนียม รวมถึงการให้บริการบริหารจดัการธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์ห้กบับริษทัใน
เครือซ่ึงถือเป็นการใหบ้ริการท่ีเก่ียวเน่ืองกนั 

 ส่วนงานธุรกิจให้เช่าพื้นท่ีและบริการ  เป็นส่วนงานท่ีดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการให้เช่าพื้นท่ีใน
ศูนยก์ารคา้ชุมชน (Community Malls) และอาคารจอดรถ 

ผู ้มีอ ํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯ
และบริษัทย่อยประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจาก          
การดาํเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน
และสินทรัพยร์วมในงบการเงิน  

การบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี
สาํหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

ขอ้มูลรายได ้กาํไร และสินทรัพยร์วมของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 มีดงัต่อไปน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

  ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  
 ส่วนงานธุรกิจ ใหเ้ช่าพื้นท่ี รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 อสงัหาริมทรัพย ์ และบริการ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 524 808 7 - 531 808 - - 531 808 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 36 20 10 - 46 20 (46) (20) - - 
ดอกเบ้ียรับ 46 16 - - 46 16 (40) (5) 6 11 
รายไดอ่ื้น 2 3 - - 2 3 - - 2 3 
รวมรายได้ 608 847 17 - 625 847 (86) (25) 539 822 

ตน้ทุนขาย 361 420 34 - 395 420 (42) (8) 353 412 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 33 55 6 2 39 57 - (3) 39 54 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  52 30 4 5 56 35 - - 56 35 
รวมค่าใช้จ่าย 446 505 44 7 490 512 (42) (11) 448 501 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทาง 
การเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 162 342 (27) (7) 135 335 (44) (14) 91 321 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (21) (12) (9) (2) (30) (14) 13 4 (17) (10) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (28) (61) 6 - (22) (61) 6 (3) (16) (64) 
กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 113 269 (30) (9) 83 260 (25) (13) 58 247 
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15. เงินปันผล 

  เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผล อนุมติัโดย (ลา้นบาท) ต่อหุน้ (บาท) 

เงินปันผลระหวา่งกาล 
สาํหรับงวด 2558 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 
2558 420 0.1 

รวมเงินปันผลสาํหรับงวด 2558 420 0.1 

16. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

16.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
สญัญาก่อสร้างโครงการ  2,083 1,531 1,983 1,415 
สญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน  539 1,480 539 744 

16.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาจ้างบริหารพืน้ทีเ่ช่า 

 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาจา้งบริหารพื้นท่ีเช่าอายสุญัญามีระยะเวลา 3 ปี 

 บริษัทย่อยตอ้งจ่ายค่าบริการดังกล่าวตามอตัราท่ีระบุในสัญญาและมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย     
ในอนาคตภายใตส้ญัญาดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

  (ตรวจสอบแลว้) 
จ่ายชาํระ   
 ภายใน 1 ปี 13 13 
 มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 14 17 
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16.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เขา้ทาํสัญญาเช่าดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการเช่าพื้นท่ีในอาคารและ
ยานพาหนะกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืน อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 - 4 ปี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงาน ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
จ่ายชาํระ     
 ภายใน 1 ปี 10 11 9 10 
 มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี 11 13 9 11 

16.4 การคํา้ประกนั 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนังสือคํ้ าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและบริษทัย่อย ซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
หนงัสือคํ้าประกนัการจดัทาํและ
บาํรุงรักษาสาธารณูปโภค 45 45 41 41 

 หนังสือคํ้ าประกันดังกล่าวของบริษัทฯและบริษัทย่อยคํ้ าประกันโดยเงินฝากธนาคารและ          
การจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง  
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16.5 ภาระจํายอม 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีท่ีดินในโครงการท่ีติดภาระจาํยอมสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ท่ีดินในโครงการท่ีติดภาระ      
จาํยอมจาํนวนประมาณ (ไร่) 77 50 47 47 

 มูลค่าของท่ีดินท่ีติดภาระจาํยอมดังกล่าวได้รวมเป็นตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละ
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนแลว้ 

17. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  

17.1 เม่ือวันท่ี  22 เมษายน  2559 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นประจําปี  2559 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจาก                    
ผลการดาํเนินงานสําหรับปี 2558 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.19 บาท เป็นจาํนวนเงิน 798 ลา้น
บาท ซ่ึงบริษทัฯจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติคณะกรรมการบริษทัฯแลว้ 2 คร้ัง รวมอตัราหุ้นละ 
0.18 บาท เป็นจาํนวนเงิน 756 ลา้นบาท คงเหลือเงินปันผลงวดสุดทา้ยท่ีจะจ่ายในอตัราหุ้นละ 0.01 
บาท เป็นจาํนวนเงิน 42 ลา้นบาท  ทั้งน้ีมีกาํหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2559 

17.2  เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 7/2559 มีมติอนุมติัเร่ืองต่างๆ
ดงัต่อไปน้ี 

1) อนุมัติให้บริษัท เจเอสพี โอเช่ียน จาํกัด (บริษัทย่อย) เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 5 ลา้นบาท               
(หุน้สามญั 50,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) เป็น 25 ลา้นบาท (หุน้สามญั 250,000หุน้ มูลค่าหุน้ละ 
100 บาท) โดยการออกจาํหน่ายหุน้สามญัใหม่จาํนวน 200,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท  

2) อนุมติัให้บริษทั เจ.เอส.พี. จงเทียน จาํกดั (บริษทัย่อย) เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1 ลา้นบาท 
(หุน้สามญั 10,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) เป็น 25 ลา้นบาท (หุน้สามญั 250,000หุน้ มูลค่าหุน้ละ 
100 บาท) โดยการออกจาํหน่ายหุน้สามญัใหม่จาํนวน 240,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

3) อนุมติัให้จดัตั้งบริษทั เจ.เอส.พี. แอสพลสั จาํกดั โดยมีทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาท ประกอบดว้ย
หุ้นสามญัจาํนวน 100,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท โดยบริษทัฯถือหุ้นจาํนวน 99,996 
หุน้ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.9 

18.  การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 
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