
 

บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 

รำยงำนและงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำล 

ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2560 



 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จ  ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2560 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม                     

ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2560 งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม            

และงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมแบบยอ่                  

ของบริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน                      

เฉพำะกิจกำรของบริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จ  ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั  ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็น
ผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34               

เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน  
ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410  เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ธีิกำรสอบถำม
บุคลำกร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดำ้นกำรเงินและบญัชีและกำรวเิครำะห์เปรียบเทียบและวธีิกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำม
เช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดงควำมเห็น 
ต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป  
ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

พูนนำรถ เผำ่เจริญ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5238 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

กรุงเทพฯ: 15 สิงหำคม 2560 



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

ณ วันท ี30 มิถุนายน 2560
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

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

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 431,921           338,691           271,062           238,923           
เงินลงทุนชวัคราว -                      5,259               -                      5,259               
ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 3 58,314             16,221             145,346           105,548           
ลูกหนีขายลดตวัเงินรับระยะสัน 73,489             121,297           73,489             121,297           
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 4 9,004,083        8,801,479        5,438,980        5,481,320        
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือทีดิน 33,980             21,213             -                      -                      
สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 26,796             21,963             16,572             12,206             
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 9,628,583        9,326,123        5,945,449        5,964,553        
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 15, 20.4 20,932             49,069             15,308             43,454             
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั
   และดอกเบียคา้งรับ 2 869,524           840,520           3,621,138        3,492,246        
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -                      -                      1,104,559        1,104,559        
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 6 -                      -                      27,997             3,425               
ทีดินรอการพฒันา 4 778,233           776,632           760,351           758,750           
อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 7 1,342,204        1,390,027        600,502           611,786           
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 50,097             46,339             40,395             39,957             
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12,469             14,696             11,007             12,914             
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 48,805             46,490             3,623               3,718               
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลรอขอคืน -                      15,163             -                      15,163             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 19,529             16,121             12,646 12,456
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,141,793        3,195,057        6,197,526        6,098,428        
รวมสินทรัพย์ 12,770,376      12,521,180      12,142,975      12,062,981      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบแสดงฐานะการเงิน 



ณ วันท ี30 มิถุนายน 2560
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

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

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสินหมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน 9 105,270           100,000           -                      -                      
เงินกูย้ืมระยะสันอืน 10 443,709           -                      343,709           -                      
ตวัแลกเงินระยะสัน 11 424,742           1,526,957        424,743           1,526,957        
หุ้นกูร้ะยะสัน 12 695,998           1,087,367        695,998           1,087,367        
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 13 1,578,907        1,568,405        1,123,817        1,131,844        
เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 159,686           266,701           135,105           213,003           
เงินกูย้ืมระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 430,000           -                      991,340           429,400           
ส่วนของหนีสินตามสัญญาขายลดตวัเงิน
   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 73,807             122,981           73,807             122,981           
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหนึงปี 15 1,321,125        1,055,654        931,538           831,658           
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 23,888             32,780             16,281             10,146             
หนีสินหมุนเวียนอืน 36,669             12,391             26,936             7,411               
รวมหนีสินหมุนเวยีน 5,293,801        5,773,236        4,763,274        5,360,767        
หนีสินไม่หมุนเวียน   
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 6 38,599             36,755             -                      -                      
หุ้นกูร้ะยะยาว 14 875,610           -                      875,610           -                      
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึง
   กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 15 1,317,953        1,482,678        887,907           1,147,251        
เงินประกนัค่าเช่าและค่าบริการ 26,592             27,393             -                      -                      
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 14,720             12,005             14,193             11,575             
หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 1,410               104                  1,410               104                  
รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 2,274,884        1,558,935        1,779,120        1,158,930        
รวมหนีสิน 7,568,685        7,332,171        6,542,394        6,519,697        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 



ณ วันท ี30 มิถุนายน 2560
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

(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        
   ทุนทีออกและชาํระเต็มมูลค่าแลว้
      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 92,651             92,651             92,651             92,651             
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 575,249           562,846           960,172           902,875           
องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (32,130)           (32,130)           -                      -                      
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 5,183,528        5,171,125        5,600,581        5,543,284        
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 18,163             17,884             -                      -                      
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,201,691        5,189,009        5,600,581        5,543,284        
รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 12,770,376      12,521,180      12,142,975      12,062,981      

-                      -                      -                      -                      
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

บริษทั เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
กาํไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 1,036,114      488,127         683,700         452,490         
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 32,741           14,294           17,870           9,659             
รายไดอื้น
   ดอกเบียรับ 15,617           4,563             56,827           42,714           
   กาํไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน -                     151,759         -                     75,109           
   อืน ๆ 3,007             4,928             1,608             3,904             
รวมรายได้ 1,087,479      663,671         760,005         583,876         
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 780,662         284,310         501,546         270,675         
ตน้ทุนการให้เช่าและบริการ 29,740           29,729           9,086             -                     
ค่าใชจ่้ายในการขาย 107,999         58,878           66,471           49,428           
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 94,780           57,820           85,011           52,163           
รวมค่าใช้จ่าย 1,013,181      430,737         662,114         372,266         
กาํไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า 
   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 74,298           232,934         97,891           211,610         
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 6.2 (8,772)           -                     -                     -                     
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 65,526           232,934         97,891           211,610         
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (44,273)         (20,237)         (62,431)         (29,155)         
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 21,253           212,697         35,460           182,455         
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 (14,777)         (62,800)         (9,619)           (37,720)         
กาํไรสําหรับงวด 6,476             149,897         25,841           144,735         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน:
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                     -                     -                     -                     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 6,476             149,897         25,841           144,735         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
การแบ่งปันกําไร 
ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 6,311             148,651         25,841           144,735         
ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 165                1,246             

6,476             149,897         

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม
ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 6,311             148,651         25,841           144,735         
ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 165                1,246             

6,476             149,897         
กาํไรต่อหุ้น 17
กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาท) 
   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.002             0.035             0.006             0.034             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
กาํไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 2,035,745      1,012,268      1,292,879      952,037         
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 57,202           21,126           32,804           19,318           
รายไดอื้น
   ดอกเบียรับ 31,577           10,683           112,258         80,686           
   กาํไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน -                     151,759         -                     75,109           
   อืน ๆ 6,562             7,117             3,134             5,506             
รวมรายได้ 2,131,086      1,202,953      1,441,075      1,132,656      
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 1,458,062      612,662         873,997         597,172         
ตน้ทุนการให้เช่าและบริการ 59,842           53,796           17,755           -                     
ค่าใชจ่้ายในการขาย 218,287         98,346           133,360         80,505           
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 186,384         114,016         167,314         102,115         
รวมค่าใช้จ่าย 1,922,575      878,820         1,192,426      779,792         
กาํไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า 
   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 208,511         324,133         248,649         352,864         
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 6.2 (26,416)         -                     -                     -                     
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 182,095         324,133         248,649         352,864         
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (75,605)         (37,086)         (110,264)       (47,902)         
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 106,490         287,047         138,385         304,962         
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 (51,808)         (79,225)         (39,088)         (63,618)         
กาํไรสําหรับงวด 54,682           207,822         99,297           241,344         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน:
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                     -                     -                     -                     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 54,682           207,822         99,297           241,344         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

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



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
การแบ่งปันกําไร 
ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 54,403           206,203         99,297           241,344         
ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 279                1,619             

54,682           207,822         

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม
ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 54,403           206,203         99,297           241,344         
ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 279                1,619             

54,682           207,822         
กาํไรต่อหุ้น 17
กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาท) 
   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.013             0.049             0.024             0.057             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

2560 2559 2560 2559
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 106,490         287,047         138,385         304,962         
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 52,234           37,780           9,529             4,030             
   ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ 1,614             -                     -                     -                     
   ค่าเผือการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 8,494             -                     8,494             -                     
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในการร่วมคา้ 26,416           -                     -                     -                     
   ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชวัคราว 165                -                     165                -                     
   กาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนชวัคราว -                     (110)               -                     (110)               
   กาํไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน -                     (151,759)       -                     (75,109)         
   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายตน้ทุนโครงการพฒันา
      อสังหาริมทรัพย ์และทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,423             16,927           1,578             16,927           
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,715             2,318             2,618             1,231             
   ดอกเบียรับ (31,577)         (10,683)         (112,258)       (80,686)         
   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 75,605           37,086           110,264         47,902           
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 245,579         218,606         158,775         219,147         
 สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพมิขึน) 
   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (43,652)         (15,855)         (39,729)         (20,841)         
   ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ (104,108)       (2,034,647)    89,802           (655,981)       
   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือทีดิน (12,767)         170,738         -                     (65,054)         
   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (4,833)           (14,819)         (4,366)           (14,937)         
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (3,408)           (3,370)           (190)               (2,059)           
 หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง) 
   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (339)               48,791           (33,200)         77,156           
   เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (107,015)       (79,031)         (77,898)         (85,765)         
   หนีสินหมุนเวียนอืน 24,278           (32,802)         19,525           (28,302)         
   หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 505                17,309           1,306             -                     
 เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (5,760)           (1,725,080)    114,025         (576,636)       
   รับดอกเบีย 326                328                24,968           13,753           
   จ่ายดอกเบีย (158,491)       (69,376)         (125,939)       (71,129)         
   รับภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลขอคืน 6,853             -                     6,853             -                     
   จ่ายภาษีเงินได้ (54,706)         (59,646)         (24,548)         (47,608)         
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาํเนินงาน (211,778)       (1,853,774)    (4,641)           (681,620)       
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

2560 2559 2560 2559
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชวัคราว 5,094             -                     5,094             -                     
เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนัลดลง (เพมิขึน) 28,137           (33,463)         28,146           (33,454)         
เงินใหกู้ยื้มแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัและดอกเบียคา้งรับเพิมขึน -                     -                     (43,863)         (679,237)       
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพมิขึน -                     -                     -                     (11,000)         
เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพมิขึน (24,572)         -                     (24,572)         -                     
ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (9,259)           (19,915)         (4,608)           (19,012)         
ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (662)               (3,763)           (662)               (3,432)           
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน -                     430,600         -                     215,300         
อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนเพิมขึน (4,515)           (93,168)         -                     (18,650)         
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (5,777)           280,291         (40,465)         (549,485)       
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 
หุ้นกูร้ะยะสนัเพมิขึน (ลดลง) (400,000)       791,434         (400,000)       791,434         
เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินเพมิขึน (ลดลง) 5,270             (587,017)       -                     (542,017)       
เงินกูย้มืระยะสันอืนเพมิขึน (ลดลง) 443,709         (90,000)         343,709         (40,000)         
ตวัแลกเงินระยะสันเพมิขึน (ลดลง) (1,102,214)    1,262,068      (1,102,214)    1,262,068      
เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัเพมิขึน (ลดลง) 430,000         -                     561,940         (23,800)         
หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง -                     (507)               -                     (507)               
เงินสดรับจากหุน้กูร้ะยะยาว 875,274         -                     875,274         -                     
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 1,042,498      1,606,584      570,012         1,020,464      
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (941,752)       (572,320)       (729,476)       (542,609)       
เงินปันผลจ่าย (42,000)         (42,000)         (42,000)         (42,000)         
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 310,785         2,368,242      77,245           1,883,033      
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขนึสุทธิ 93,230           794,759         32,139           651,928         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 338,691         52,344           238,923         29,632           
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด 431,921         847,103         271,062         681,560         

-                            -                            
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเติม
รายการทีไม่ใช่เงินสด
   โอนตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ป็น
      อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุนและทีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                     244,549         -                     124,549         
   โอนอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุนเป็นตน้ทุนโครงการพฒันา
      อสังหาริมทรัพยแ์ละทีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                     4,454             -                     4,454             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ
องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนของผูมี้
ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุน ส่วนตาํกวา่ทุนจาก รวม ส่วนไดเ้สียที รวม

ทีออกและชาํระ จากการจ่ายโดย กาํไรสะสม การรวมธุรกิจภายใต้ ส่วนของผูถื้อหุน้ ไม่มีอาํนาจควบคุม ส่วนของ
เตม็มูลค่าแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่จดัสรร การควบคุมเดียวกนั ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 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 - -                            -                            -                            206,203                - 206,203                1,619                    207,822                
เงินปันผลจ่ายระหวา่งงวด (หมายเหตุ 19) -                            -                            -                            -                            (42,000)                 -                            (42,000)                 -                            (42,000)                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2559 2,100,000             2,438,833             8,925                    75,351                  661,872                (32,130)                 5,252,851             18,290                  5,271,141             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2560 2,100,000             2,438,833             8,925                    92,651                  562,846                (32,130)                 5,171,125             17,884                  5,189,009             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - -                            -                            -                            54,403                  - 54,403                  279                       54,682                  
เงินปันผลจ่ายระหวา่งงวด (หมายเหตุ 19) -                            -                            -                            -                            (42,000)                 -                            (42,000)                 -                            (42,000)                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2560 2,100,000             2,438,833             8,925                    92,651                  575,249                (32,130)                 5,183,528             18,163                  5,201,691             

-                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2560



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ต ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุน
ทีออกและชาํระ จากการจ่ายโดย รวมส่วนของ
เตม็มูลค่าแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่จดัสรร ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2559 2,100,000           2,438,833           8,925                  75,351                617,048              5,240,157           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          241,344              241,344              
เงินปันผลจ่ายระหวา่งงวด (หมายเหตุ 19) -                          -                          -                          -                          (42,000)               (42,000)               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2559 2,100,000           2,438,833           8,925                  75,351                816,392              5,439,501           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2560 2,100,000           2,438,833           8,925                  92,651                902,875              5,543,284           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          99,297                99,297                
เงินปันผลจ่ายระหวา่งงวด (หมายเหตุ 19) -                          -                          -                          -                          (42,000)               (42,000)               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2560 2,100,000           2,438,833           8,925                  92,651                960,172              5,600,581           

-                      
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2560
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บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 

ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2560 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษัท เจ.เอส.พี . พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้ งและมี
ภูมิล าเนาในประเทศไทย บริษทัฯมีผูถื้อหุ้นใหญ่คือกลุ่มมโนธรรมรักษา ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ 
การพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยมีท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนอยู่ท่ี 43 พระรามท่ี ๒ ซอย 54 แขวงแสมด า  
เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงาน
ทางการเงินระหวา่งกาลโดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ
ได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง              

ส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพื่อไม่ให้ข้อมูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย       
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากัด (มหาชน)      
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษัทย่อย”) โดยใช้เกณฑ์
เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ของกลุ่มบริษทั  
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1.4  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

 ในระหว่างงวด บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบั
ใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 

2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้
มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
ถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

1.5 นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน    
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

2. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2560 2559 2560 2559 นโยบายการก าหนดราคา 

รำยกำรธุรกจิกบับริษัทย่อย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ดอกเบ้ียรับ - - 41,261 38,251 ร้อยละ 6.63 - 7.50 ต่อปี 

ดอกเบ้ียจ่าย - - 8,631 7,381 ร้อยละ 6.63 - 7.00 ต่อปี 

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ - - 3,954 9,659 ตามมูลค่าเทียบเคียงกบัมูลค่า
ของพ้ืนท่ีท่ีใกลเ้คียงกนั 

รายไดค่้าบริหารโครงการ - - 7,095 - ราคาทุน 

ค่าใชจ่้ายค่าบริหารโครงการ - - - 32,829 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 

ขายท่ีดิน - - 1,625 - ราคาทุน 

รำยกำรธุรกจิกบับริษัทร่วมค้ำ      

ดอกเบ้ียรับ 14,582 - 14,582 - ร้อยละ 7.00 ต่อปี 

ดอกเบ้ียจ่าย 4,986 - 4,986 - ร้อยละ 10.00 ต่อปี 

รายไดค่้าบริหารโครงการ 587 - 587 - ราคาทุน 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2560 2559 2560 2559 นโยบายการก าหนดราคา 

รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกัน     

ดอกเบ้ียจ่าย 4,269 3,851 4,269 82 ร้อยละ 6.00 ต่อปี 

ค่าตอบแทนการใชท่ี้ดิน 3,000 - - - ตามราคาประเมินต่อจ านวน
ผูใ้ชป้ระโยชน์ร่วม 

ค่าเช่าส านกังานและค่าบริการ 2,479 2,284 2,479 2,284 ตามมูลค่าเทียบเคียงกบัมูลค่า
ของพ้ืนท่ีท่ีใกลเ้คียงกนั 

      

 (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2560 2559 2560 2559 นโยบายการก าหนดราคา 

รำยกำรธุรกจิกบับริษัทย่อย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ดอกเบ้ียรับ - - 80,785 70,105 ร้อยละ 6.63 - 7.50 ต่อปี 

ดอกเบ้ียจ่าย - - 15,784 14,866 ร้อยละ 6.63 - 8.25 ต่อปี 

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ - - 7,909 19,318 ตามมูลค่าเทียบเคียงกบัมูลค่า
ของพ้ืนท่ีท่ีใกลเ้คียงกนั 

รายไดค่้าบริหารโครงการ - - 14,012 - ราคาทุน 

ค่าใชจ่้ายค่าบริหารโครงการ - - - 69,116 ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 

ขายท่ีดิน - - 21,207 - ราคาทุน 

รำยกำรธุรกจิกบับริษัทร่วมค้ำ      

ดอกเบ้ียรับ 29,004 - 29,004 - ร้อยละ 7.00 ต่อปี 

ดอกเบ้ียจ่าย 5,808 - 5,808 - ร้อยละ 10.00 ต่อปี 

รายไดค่้าบริหารโครงการ 953 - 953 - ราคาทุน 

รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกัน     

ดอกเบ้ียจ่าย 5,610 7,562 5,610 104 ร้อยละ 6.00 ต่อปี 

ซ้ือท่ีดิน - 39,382 - 39,382 ราคาตลาดโดยผูป้ระเมินอิสระ 

ค่าตอบแทนการใชท่ี้ดิน 3,000 - - - ตามราคาประเมินต่อจ านวน
ผูใ้ชป้ระโยชน์ร่วม 

ค่าเช่าส านกังานและค่าบริการ 4,959 4,407 4,959 4,407 ตามมูลค่าเทียบเคียงกบัมูลค่า
ของพ้ืนท่ีท่ีใกลเ้คียงกนั 
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 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

ลูกหนี้กำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 3)    

บริษทัยอ่ย - - 113,184 101,189 

บริษทัร่วมคา้ 953 - 953 - 

รวม 953 - 114,137 101,189 

ลูกหนี้อ่ืน - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 3)    

บริษทัยอ่ย - - - 2,646 

กรรมการ 25,000 - 25,000 - 

รวม 25,000 - 25,000 2,646 

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

   และดอกเบีย้ค้ำงรับ    

บริษทัยอ่ย - - 2,751,614 2,651,726 

บริษทัร่วมคา้ 869,524 840,520 869,524 840,520 

รวม 869,524 840,520 3,621,138 3,492,246 

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน (หมำยเหตุ 13)     

บริษทัยอ่ย - - 21,625 11,098 

รวม - - 21,625 11,098 

เจ้ำหนี้อ่ืน - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 13)     

บริษทัยอ่ย - - 57,735 108,543 

บริษทัร่วมคา้ 5,808 - 5,808 - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 2,258 1,181 2,258 1,181 

กรรมการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 357 2,400 357 2,400 

รวม 8,423 3,581 66,158 112,124 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 561,340 429,400 

บริษทัร่วมคา้ 200,000 - 200,000 - 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 230,000 - 230,000 - 

รวม 430,000 - 991,340 429,400 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 เงินให้กู ้ยืมแก่บริษัทย่อยและบริษัท ร่วมค้าเป็นเงินให้กู ้ยืม เพื่ อใช้ส าห รับพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพยแ์ละอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและเพื่อใชใ้นการด าเนินงาน บริษทัฯคิดดอกเบ้ีย
อตัราร้อยละ 6.63 - 7.50 และมีก าหนดช าระคืนเงินตน้เม่ือทวงถาม แต่อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไม่มี
ความตั้งใจท่ีจะเรียกช าระคืนเงินตน้ภายในอนาคตอนัใกล ้ดงันั้นเงินให้กูย้มืดงักล่าวจึงจดัประเภทเป็น
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 
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เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 เงินกูย้ืมจากบริษทัย่อยเป็นเงินกูย้ืมเพื่อใช้ในการด าเนินงานของบริษทัฯคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 
6.63 - 7.00 ต่อปี และมีก าหนดช าระคืนเงินตน้เม่ือทวงถาม 

 เงินกู้ยืมจากบริษทัร่วมคา้เป็นเงินกู้ยืมเพื่อใช้ในการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยข์องบริษทัฯ        
คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี และมีก าหนดช าระคืนเงินต้นในเดือนกันยายน 2560 เงินกู้
ดงักล่าวค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง และค ้าประกนั
โดยกรรมการของบริษทัฯ 

เงินกู้ยืมจากบุคคลท่ี เก่ียวข้องกันเป็นเงินกู้ยืมเพื่อใช้ในการด าเนินงานและพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพยข์องบริษทัฯ คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6 ต่อปี และมีก าหนดช าระคืนเงินตน้ในเดือน
มีนาคม 2561 เงินกูย้มืจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัค ้าประกนัโดยท่ีดินของบริษทัฯ 

 การเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 1 มกราคม 2560 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 มิถุนายน 2560 

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั
และดอกเบีย้ค้ำงรับ 

    

บริษทัร่วมคา้ 840,520 29,004 - 869,524 

 840,520 29,004 - 869,524 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั     

บริษทัร่วมคา้ - 200,000 - 200,000 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 346,000 (116,000) 230,000 

 - 546,000 (116,000) 430,000 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 1 มกราคม 2560 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 มิถุนายน 2560 

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั
และดอกเบีย้ค้ำงรับ 

    

บริษทัยอ่ย 2,651,726 891,720 (791,832) 2,751,614 

บริษทัร่วมคา้ 840,520 29,004 - 869,524 

 3,492,246 920,724 (791,832) 3,621,138 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย 429,400 192,262 (60,322) 561,340 

บริษทัร่วมคา้ - 200,000 - 200,000 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 346,000 (116,000) 230,000 

 429,400 738,262 (176,322) 991,340 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 บริษทัฯมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชนพ์นกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 6,040 5,623 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 134 125 

รวม 6,174 5,748 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 12,080 11,411 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 268 251 

รวม 12,348 11,662 

ภาระค ้าประกนัระหวา่งกนั 

 บริษทัฯมีภาระจากการค ้ าประกนัให้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                
งบการเงินขอ้ 15 
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3. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

      (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2)    

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ - - - - 

คา้งช าระ     

 ไม่เกิน 2 เดือน  588 - 10,319 12,163 

   2 - 4 เดือน - - 2,636 11,155 

  4 - 6 เดือน 365 - 10,013 6,439 

  6 - 12 เดือน - - 19,737 71,432 

  มากกวา่ 12 เดือน - - 71,432 - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 953 - 114,137 101,189 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 8,010 7,216 - 1,463 

คา้งช าระ     

 ไม่เกิน 2 เดือน  19,919 2,769 4,240 - 

   2 - 4 เดือน 2,496 1,570 870 - 

  4 - 6 เดือน 368 842 - - 

  6 - 12 เดือน 2,144 522 838 - 

  มากกวา่ 12 เดือน 604 1 - - 

รวม 33,541 12,920 5,948 1,463 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (1,893) (279) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, 

สุทธิ 

 

31,648 

 

12,641 

 

5,948 

 

1,463 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 32,601 12,641 120,085 102,652 

ลูกหน้ีอ่ืน 
    

เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 25,000 - 25,000 2,646 

อ่ืน ๆ  713 3,580 261 250 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 25,713 3,580 25,261 2,896 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 58,314 16,221 145,346 105,548 
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4. ต้นทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์  
 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยส์ าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถุนายน 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 8,801,479 5,481,320 

ท่ีดินและค่าพฒันาท่ีดินเพิ่มข้ึน 263,197 1,690 

ค่าก่อสร้างเพิ่มข้ึน 1,298,973 803,712 

ตน้ทุนการกูย้มื(1) 103,520 50,641 

รับรู้เป็นตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย ์ (1,458,062) (873,997) 

ขายท่ีดิน - (21,207) 
โอนเป็นท่ีดินรอการพฒันา (3,179) (3,179) 

ตดัจ าหน่าย (1,845) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 9,004,083 5,438,980 

(1)อัตราการตั้งขึน้เป็นทุนร้อยละ 4.60 ถึง 10.00 ต่อปี    

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในโครงการและท่ีดินรอการพฒันาไปจดจ านองไว้
กบัธนาคารพาณิชย ์บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืนเพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือและการออก
หนงัสือค ้าประกนัสรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 

30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 8,488 7,831 5,170 4,697 

ท่ีดินรอการพฒันา 631 585 613 567 
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ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัโครงการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม
2559 

30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม
2559 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

มูลค่าประมาณของโครงการท่ีเปิดด าเนินการอยู ่     

   และเร่ิมมีการท าสญัญาแลว้ 27,658 25,435 16,957 16,429 

จ านวนเงินท่ีไดท้ าสญัญาตามสญัญาจะซ้ือจะขาย     

   ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 15,317 13,632 8,723 7,920 

ร้อยละของยอดขายรวมของโครงการท่ีเปิด     

   ด าเนินการอยู ่ 55% 54% 51% 48% 

จ านวนเงินตามสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดินพร้อม     

   ส่ิงปลูกสร้างท่ียงัไม่ไดรั้บรู้เป็นรายได ้ 3,465 3,920 2,332 2,904 

5. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ
ระหวา่งงวดหกเดือน   

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 2560 2559 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ไชน่า เซ็นเตอร์ (สาทร-

กลัปพฤกษ)์ จ ากดั 

 

150,000 

 

150,000 

 

90 

 

90 

 

134,970 

 

134,970 

 

- 

 

- 

บริษทั เจ.เอส.พี. โกลเดน้ทแ์ลนด ์
จ ากดั 

 

200,000 

 

200,000 

 

100 

 

100 

 

199,970 

 

199,970 

 

- 

 

- 

บริษทั ส าเพง็ 2 พลาซ่า จ ากดั 110,000 110,000 100 100 109,970 109,970 - - 

บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี 
แมเนจเมนท ์จ ากดั 

 

300,000 

 

300,000 

 

100 

 

100 

 

300,000 

 

300,000 

 

- 

 

- 

บริษทั บา้นร่ืนรมย ์2015 จ ากดั 100,000 100,000 100 100 99,900 99,900 - - 

บริษทั บา้นพุทธชาติ 2015 จ ากดั 100,000 100,000 100 100 99,900 99,900 - - 

บริษทั บา้นพุทธรักษา 2015 จ ากดั 150,000 150,000 100 100 149,850 149,850 - - 

บริษทั เจ.เอส.พี. แอสพลสั จ ากดั 10,000 10,000 100 100 9,999 9,999 - - 

รวม     1,104,559 1,104,559 - - 
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6. เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
6.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 เงินลงทุนในการร่วมค้าซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษัทฯและบริษัท อ่ืนควบคุมร่วมกัน                        

มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
  (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีราคาทุน 

  30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั เจเอสพี โอเช่ียน จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 55 55 (23,671) (23,442) 13,750 2,750 

บริษทั เจ.เอส.พี.           

จงเทียน จ ากดั 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

55 55 (10,107) (13,171) 13,747 550 

บริษทั เซนิท แมเนจเมน้ท ์
จ  ากดั 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

50 50 (4,821) (142) 500 125 

รวม    (38,599) (36,755) 27,997 3,425 

บริษัท เจเอสพ ีโอเช่ียน จ ำกดั 

เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2559 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2559 ของบริษทั เจเอสพี โอเช่ียน จ ากดั 
มีมติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 5 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) 
เป็น 25 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 250,000 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) โดยการออกจ าหน่ายหุ้นสามญัใหม่
จ  านวน 200,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท บริษทัฯไดล้งทุนเพิ่มในสัดส่วนร้อยละ 55 ซ่ึง
บริษทัเจเอสพี โอเช่ียน จ ากดั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ล้วเม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 
2560 

บริษัท เจ.เอส.พ.ี จงเทยีน จ ำกดั 

เม่ือวนัท่ี 28 ธันวาคม 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2559 ของบริษทั เจ.เอส.พี. จงเทียน 
จ ากดั มีมติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 
บาท) เป็น 25 ล้านบาท (หุ้นสามญั 250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยการออกจ าหน่ายหุ้น
สามญัใหม่จ  านวน 240,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท บริษัทฯได้ลงทุนเพิ่มในสัดส่วน             

ร้อยละ 55 ซ่ึงบริษทั เจ.เอส.พี. จงเทียน จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 
6 มกราคม 2560 
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6.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่ง
ขาดทุนจากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวม ดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2560 2559 2560 2559 

บริษทั เจเอสพี โอเช่ียน จ ากดั (4,901) - (11,229) - 

บริษทั เจ.เอส.พี. จงเทียน จ ากดั (5,108) - (10,134) - 

บริษทั เซนิท แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 1,237 - (5,053) - 

รวม (8,772) - (26,416) - 

 ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัร่วมคา้ท่ีรับรู้ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

7. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนคือท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยซ่ึงบริษทัฯและ              
บริษทัยอ่ยถือครองไวเ้พื่อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าและการใหบ้ริการ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                   
30 มิถุนายน 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 1,390,027 611,786 

เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 4,515 - 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (8,494) (8,494) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (43,844) (2,790) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 1,342,204 600,502 
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บริษทัฯและบริษทัย่อยได้น าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในโครงการไปจดจ านองไวก้บัธนาคารพาณิชย ์

บริษทัร่วมคา้ และบริษทัอ่ืนเพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี (ลา้นบาท) 996 619 352 269 

8. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2560 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 46,339 39,957 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 9,259 4,608 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (5,501) (4,170) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 50,097 40,395 

9. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

    (หน่วย: พนับาท) 

 

อตัราดอกเบ้ีย                           
(ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม
2559 

30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม
2559 

30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม
2559 

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน MLR MLR - 2 105,270 100,000 - - 

 เงินกูย้ืมดงักล่าวค ้ าประกนัโดยการจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และค ้าประกนัโดยบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย 

 ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น 
การคงสัดส่วนโครงสร้างของผูถื้อหุ้นและการด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นให้เป็นไป
ตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา เป็นตน้ 
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10. เงินกู้ยืมระยะส้ันอ่ืน 

 เงินกู้ยืมระยะสั้ น อ่ืนเป็นเงินกู้ยืมจากบุคคลและบริษัท อ่ืน เพื่อใช้ในด าเนินงานของบริษัทฯ                     

และบริษัทย่อย คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 5 - 10 ต่อปี  และมีก าหนดช าระคืนภายในเดือน                     

กรกฎาคม 2560 - เมษายน 2561 เงินกูย้ืมดงักล่าวค ้ าประกนัโดยท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ย และหุน้สามญัของบริษทัฯท่ีถือโดยกรรมการบริษทัฯ 

11. ตั๋วแลกเงนิระยะส้ัน 

 เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 7/2559 อนุมติัการออกและเสนอ
ขายตัว๋แลกเงินระยะสั้นภายในวงเงินไม่เกิน 1,700 ลา้นบาท อายุไม่เกิน 270 วนั นบัจากวนัท่ีออกตัว๋
แลกเงินในแต่ละคร้ัง โดยเสนอขายในรูปแบบเสนอขายกรณีทัว่ไป หรือกรณีวงจ ากดัประเภท ผูล้งทุน
รายใหญ่และผูล้งทุนสถาบนั หรือกรณีวงจ ากดั ณ ขณะใดขณะหน่ึงไม่เกิน 10 ฉบบั 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัฯมียอดคงเหลือของตัว๋แลกเงินระยะสั้นจ านวน 430 ลา้นบาท โดยมี
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5 - 7 ต่อปี และมีอายุ 181 - 270 วนั นบัจากวนัท่ีออกตัว๋แลกเงินในแต่ละคร้ังซ่ึง
มีก าหนดช าระคืนภายในเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2560 บริษทัฯเสนอขายตัว๋แลกเงินดงักล่าวให้แก่
ผูล้งทุนรายใหญ่และผูล้งทุนสถาบนัโดยไม่มีหลกัประกนั 

12.  หุ้นกู้ระยะส้ัน 

 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้ออก
และเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการบริษทัฯมีอ านาจพิจารณา
ก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 หุ้นกูค้งเหลือจ านวน 700 ลา้นบาท เป็นหุ้นกูไ้ม่มีประกนั มีอตัราดอกเบ้ีย              

ร้อยละ 5 ต่อปี จ่ายดอกเบ้ียทุก 3 เดือน และมีก าหนดไถ่ถอนในเดือนพฤศจิกายน 2560 

 การเปล่ียนแปลงของบัญชีหุ้นกู้ระยะสั้ นส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560                            
มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม/           
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560  1,087,367 

บวก: ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้  8,631 

หกั: จ่ายคืนหุน้กู ้  (400,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560  695,998 

 ภายใตส้ัญญาหุ้นกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การด ารงอตัราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 
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13. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้       

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) - - 21,625 11,098 

กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,205,657 1,269,037 776,598 781,137 

รวมเจา้หน้ีการคา้   1,205,657 1,269,037 798,223 792,235 

เจา้หน้ีอ่ืน     

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 8,423 3,581 66,158 112,124 

กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั      

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 106,826 95,360 79,195 83,586 

เงินประกนัผลงาน 144,818 125,531 108,123 91,939 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 13,068 8,390 11,095 7,871 

เจา้หน้ีค่าสาธารณูปโภค 51,759 48,622 29,510 28,941 

เงินรับล่วงหนา้รอจ่ายคืน 45,246 15,434 30,254 14,529 

อ่ืน ๆ 3,110 2,450 1,259 619 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน 373,250 299,368 325,594 339,609 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,578,907 1,568,405 1,123,817 1,131,844 
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14. หุ้นกู้ระยะยำว 

 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้ออก
และเสนอขายหุ้นกูว้งเงินไม่เกิน 3,000 ลา้นบาท โดยให้กรรมการผูจ้ดัการมีอ านาจพิจารณาก าหนด
รายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 หุ้นกูร้ะยะยาวคงเหลือจ านวน 894 ลา้นบาท เป็นหุ้นกูไ้ม่มีประกนั มีอตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี จ่ายดอกเบ้ียทุก 3 เดือน และมีก าหนดไถ่ถอนในเดือนธนัวาคม 2561 

 การเปล่ียนแปลงของบัญชีหุ้นกู้ระยะยาวส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 มิถุนายน 2560                            
มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม/           
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 

บวก: ออกจ าหน่ายเพิ่ม 

 - 

893,700 

 ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้  336 

หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดัจ าหน่าย  (18,426) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560  875,610 

ภายใตส้ัญญาหุ้นกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การด ารงอตัราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 

15. เงินกู้ยืมระยะยำว 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 2,639,078 2,538,332 1,819,445 1,978,909 

หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (1,321,125) (1,055,654) (931,538) (831,658) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ 1,317,953 1,482,678 887,907 1,147,251 
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การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560                    
มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 2,538,332 1,978,909 

บวก: กูเ้พิ่ม 1,042,498 570,012 

หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (941,752) (729,476) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 2,639,078 1,819,445 

 เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยส่วนใหญ่มีเง่ือนไขการช าระคืนเงินตน้ในอตัราร้อยละ
ตามท่ีระบุในสัญญาเม่ือมีการปลอดจ านองหลกัประกนัท่ีวางไวก้บัธนาคาร และตอ้งช าระคืนทั้งหมด
ภายในปี 2560 - 2566 เงินกูย้ืมระยะยาวน้ีคิดดอกเบ้ียในอตัราลอยตวัอา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียลูกคา้     
ชั้นดีบวกส่วนเพิ่ม 

 เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัฯและบริษทัย่อยค ้าประกนัโดยเงินฝากธนาคาร การจ านองท่ีดินรวมทั้ง                
ส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้และหรือท่ีจะมีข้ึนต่อไปในอนาคตและค ้าประกนัโดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
และกรรมการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุ
ในสัญญา เช่น การคงสัดส่วนโครงสร้างของผูถื้อหุ้นและการด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ                   
ผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา เป็นตน้ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใชส้รุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

วงเงินกูย้มืท่ียงัมิไดเ้บิกใช ้ 3,724 3,775 1,372 1,904 
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16. ภำษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 สรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ภำษเีงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 14,387 56,091 8,920 35,740 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                             
นิติบุคคลของปีก่อน 845 - - - 

ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด          
ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั
รายการผลแตกต่างชัว่คราว (455) 6,709 699 1,980 

ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ใน 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 14,777 62,800 9,619 37,720 
 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ภำษเีงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 44,968 78,281 30,683 55,815 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                             
นิติบุคคลของปีก่อน 9,155 - 8,310 - 

ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด          
ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั
รายการผลแตกต่างชัว่คราว (2,315) 944 95 7,803 

ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ใน 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 51,808 79,225 39,088 63,618 
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17.  ก ำไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ก าไรส าหรับงวด  (พนับาท)      

 ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 6,311 148,651 25,841 144,735 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 

ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.002 0.035 0.006 0.034 

     

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ก าไรส าหรับงวด  (พนับาท)      

 ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 54,403 206,203 99,297 241,344 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 

ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.013 0.049 0.024 0.057 

18. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดด้านการด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานของบริษทัฯ คือ คณะกรรมการบริษทั 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตาม
ประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 2 ส่วนงาน ดงัน้ี  

 ส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์เป็นส่วนงานท่ีด าเนินธุรกิจขายบา้น ทาวน์เฮา้ส์ อาคารพาณิชย์
และคอนโดมิเนียม รวมถึงการให้บริการบริหารจดัการธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์ห้กบับริษทัใน
เครือซ่ึงถือเป็นการใหบ้ริการท่ีเก่ียวเน่ืองกนั 

 ส่วนงานธุรกิจให้เช่าพื้นท่ีและบริการ  เป็นส่วนงานท่ีด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการให้เช่าพื้นท่ีใน
ศูนยก์ารคา้ชุมชน (Community Malls) และอาคารจอดรถ 
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ผู ้มีอ  านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯ
และบริษัทย่อยประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจาก          
การด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน
และสินทรัพยร์วมในงบการเงิน  

การบนัทึกบญัชีส าหรับรายการระหวา่งส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี
ส าหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

  ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  

 ส่วนงานธุรกิจ ให้เช่าพ้ืนท่ี รวมส่วนงาน และตดัรายการ  

 อสงัหาริมทรัพย ์ และบริการ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,036 488 33 14 1,069 502 - - 1,069 502 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 4 33 7 10 11 43 (11) (43) - - 

ดอกเบ้ียรับ 65 52 - - 65 52 (50) (47) 15 5 

รายไดอ่ื้น 3 157 - - 3 157 - - 3 157 

รวมรำยได้ 1,108 730 40 24 1,148 754 (61) (90) 1,087 664 

ตน้ทุนขาย 810 281 32 64 842 345 (32) (31) 810 314 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 102 52 6 7 108 59 - - 108 59 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  92 54 3 4 95 58 - - 95 58 

รวมค่ำใช้จ่ำย 1,004 387 41 75 1,045 462 (32) (31) 1,013 431 

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนส่วนแบ่งขำดทุน
จำกเงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำย                    
ภำษเีงนิได้ 104 343 (1) (51) 103 292 (29) (59) 74 233 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน
การร่วมคา้ (9) - - - (9) - - - (9) - 

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยทำง 

กำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 95 343 (1) (51) 94 292 (29) (59) 65 233 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (68) (30) (14) (13) (82) (43) 38 23 (44) (20) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (16) (56) - (16) (16) (72) 1 9 (15) (63) 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด 11 257 (15) (80) (4) 177 10 (27) 6 150 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

  ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  

 ส่วนงานธุรกิจ ให้เช่าพ้ืนท่ี รวมส่วนงาน และตดัรายการ  

 อสงัหาริมทรัพย ์ และบริการ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 2,036 1,012 57 21 2,093 1,033 - - 2,093 1,033 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 8 69 14 19 22 88 (22) (88) - - 

ดอกเบ้ียรับ 128 97 - - 128 97 (97) (86) 31 11 

รายไดอ่ื้น 7 159 - - 7 159 - - 7 159 

รวมรำยได้ 2,179 1,337 71 40 2,250 1,377 (119) (174) 2,131 1,203 

ตน้ทุนขาย 1,513 642 65 99 1,578 741 (60) (74) 1,518 667 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 205 86 13 12 218 98 - - 218 98 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  179 105 8 9 187 114 - - 187 114 

รวมค่ำใช้จ่ำย 1,897 833 86 120 1,983 953 (60) (74) 1,923 879 

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนส่วนแบ่งขำดทุน
จำกเงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำย
ภำษเีงนิได้ 282 504 (15) (80) 267 424 (59) (100) 208 324 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน
การร่วมคา้ (26) - - - (26) - - - (26) - 

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยทำง 

กำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 256 504 (15) (80) 241 424 (59) (100) 182 324 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (121) (51) (27) (22) (148) (73) 73 36 (75) (37) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (54) (83) - (10) (54) (93) 2 14 (52) (79) 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด 81 370 (42) (112) 39 258 16 (50) 55 208 

19. เงินปันผล 

  เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย (ลา้นบาท) ต่อหุน้ (บาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2558 

 (งวดสุดทา้ย) 
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2559 

42 0.01 

รวมเงินปันผลส าหรับงวด 2559  42 0.01 

    

เงินปันผลประจ าปี 2559 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560 42 0.01 

รวมเงินปันผลส าหรับงวด 2560  42 0.01 
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20. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

20.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

สัญญาก่อสร้างโครงการ  648 1,305 339 1,026 

สัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน  299 191 - - 

20.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำจ้ำงบริหำรพืน้ทีเ่ช่ำ 

 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาจา้งบริหารพื้นท่ีเช่าอายสุัญญามีระยะเวลา 3 ปี 

 บริษทัย่อยต้องจ่ายค่าบริการดังกล่าวตามอตัราท่ีระบุในสัญญาและมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีต้องจ่าย     

ในอนาคตภายใตส้ัญญาดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

  (ตรวจสอบแลว้) 

จ่ายช าระ   

 ภายใน 1 ปี 7 7 

 มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 10 13 
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20.3 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคารกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
แห่งหน่ึงและสัญญาเช่ายานพาหนะ อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 - 5 ปี 

 บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงาน ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

  

30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

    (ตรวจสอบแลว้) 

จ่ายช าระ     

 ภายใน 1 ปี   15 15 

 มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี   16 21 

20.4  กำรค ำ้ประกนั 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนังสือค ้ าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและบริษทัย่อย ซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

หนงัสือค ้าประกนัการจดัท าและ
บ ารุงรักษาสาธารณูปโภค 333 166 118 89 

 หนังสือค ้ าประกันดังกล่าวของบริษัทฯและบริษัทย่อยค ้ าประกันโดยเงินฝากธนาคารและ          

การจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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20.5 ภำระจ ำยอม 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีท่ีดินในโครงการท่ีติดภาระจ ายอมสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ท่ีดินในโครงการท่ีติดภาระ      
จ  ายอมจ านวนประมาณ (ไร่) 84 77 45 43 

 มูลค่าของท่ีดินท่ีติดภาระจ ายอมดังกล่าวได้รวมเป็นต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์และ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนแลว้ 

21. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน  
 เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 9/2560 ไดมี้มติอนุมติัให้เพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษทั เซนิท แมเนจเมน้ท์ จ  ากดั จากเดิม 1 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้น
ละ 10 บาท) เป็น 130 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 1,300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยการออกจ าหน่าย
หุ้นสามญัใหม่จ  านวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท บริษทัฯจะลงทุนเพิ่มในสัดส่วน
ร้อยละ 50 

22.  กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2560 
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