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

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั)
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดง            
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด
สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและเฉพาะของ
บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงาน  
ทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค                              
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุใน
ขอ้กาํหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์น
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ใน
การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ           
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี  
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ                            
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้
รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง
อนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย 
ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นตวัเลขท่ีมีสาระสาํคญัท่ีสุดในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและเป็น
ตวัช้ีวดัหลกัในการประเมินผลการดาํเนินงานของธุรกิจอสงัหาริมทรัพยซ่ึ์งผูใ้ชง้บการเงินใหค้วามสนใจ ประกอบกบั
ภาวะการแข่งขนัสูงของธุรกิจอสงัหาริมทรัพยใ์นปัจจุบนั ดงันั้นจึงมีความเส่ียงเก่ียวกบัการรับรู้รายไดจ้าก                
การขายอสงัหาริมทรัพยใ์นเร่ืองการเกิดข้ึนจริงของรายไดแ้ละระยะเวลาในการรับรู้รายไดด้งักล่าว  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทัโดยการ  

 ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้                               
โดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ี                 
กลุ่มบริษทัออกแบบไว ้ 

 สุ่มตวัอยา่งสญัญาขายเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของการรับรู้รายไดว้า่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญา
ขายของกลุ่มบริษทั และสอดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทั  

 สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี 
 วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผดิปกติท่ีอาจ

เกิดข้ึนของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีทาํผา่นใบสาํคญัทัว่ไป (Journal 
voucher) รวมทั้งรายการปรับปรุงรายไดท่ี้เกิดข้ึนภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี   

การด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกค่าเผือ่การดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน
จาํนวน 65 ลา้นบาท เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมในระหวา่งปี ซ่ึงเป็นจาํนวนเงินท่ีมีสาระสาํคญั
ต่อผลการดาํเนินงาน การพจิารณาค่าเผือ่การดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดงักล่าวตอ้งใชดุ้ลยพนิิจท่ี
สาํคญัของฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของอสงัหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน ซ่ึงรวมถึงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์การคาดการณ์ผลการดาํเนินงานในอนาคต การกาํหนดอตัรา
คิดลดและสมมติฐานท่ีสาํคญั ซ่ึงทาํใหเ้กิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าค่าเผือ่การดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อ                  
การลงทุน 
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ขา้พเจา้ไดป้ระเมินแบบจาํลองทางการเงินท่ีฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเลือกใช ้โดยทาํความเขา้ใจกระบวนการ
พิจารณาของฝ่ายบริหารวา่สอดคลอ้งกบัลกัษณะการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยห์รือไม่ นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดท้าํ
ความเขา้ใจและประเมินเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้สมมติและวิธีการท่ีผูป้ระเมินราคาอิสระใชใ้นการคาํนวณหามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์
 ข้อสมมติท่ีใช้ในการจัดทําแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตของกลุ่มบริษัท  โดยการทํา             

ความเขา้ใจในกระบวนการท่ีทาํให้ไดม้าซ่ึงตวัเลขดงักล่าว เปรียบเทียบขอ้สมมติดงักล่าวกบัแหล่งขอ้มูล
ภายนอกและภายในของกลุ่มบริษทั และเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกบัผลการดาํเนินงาน
ท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อประเมินการใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
ในอนาคตดงักล่าว  

 อตัราคิดลดโดยประเมินตน้ทุนถวัเฉล่ียของเงินทุน 

ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาขอบเขตและความเป็นไปไดข้องการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติท่ีสาํคญัท่ีอาจเกิดข้ึน และทาํการ
วิเคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของสมมติฐานดงักล่าวต่อมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนสาํหรับสินทรัพย์
ดงักล่าว นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดส้อบทานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินการดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรัพยเ์พือ่
การลงทุน  

การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 บริษทัฯ ไดบ้นัทึกค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง
ซ่ึงมีผลขาดทุนจากการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการในระหวา่ง
ปีจาํนวน 300 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นจาํนวนเงินท่ีมีสาระสาํคญัต่อผลการดาํเนินงาน ขา้พเจา้ใหค้วามสาํคญัเร่ืองการ
พิจารณาการดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงักล่าว  เน่ืองจากการประเมินการดอ้ยค่าถือเป็นประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั
ท่ีฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจอยา่งสูงในการระบุหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดและการประมาณการกระแส
เงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บจากกลุ่มสินทรัพยน์ั้น รวมถึงการกาํหนดอตัราคิดลดและอตัราการ
เติบโตในระยะยาวท่ีเหมาะสม ซ่ึงทาํใหเ้กิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินการกาํหนดหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดและแบบจาํลองทางการเงินท่ีฝ่ายบริหารของ
บริษทัฯเลือกใชโ้ดยการทาํความเขา้ใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารวา่สอดคลอ้งตามลกัษณะการให้
ประโยชน์ของสินทรัพยห์รือไม่ นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจและประเมินเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้สมมติและวิธีการท่ีผูป้ระเมินราคาอิสระใชใ้นการคาํนวณหามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ถือครองโดย
บริษทัยอ่ย 
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 ข้อสมมติท่ีใช้ในการจัดทําแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตของบริษัทย่อย โดยการทํา             
ความเขา้ใจในกระบวนการท่ีทาํให้ไดม้าซ่ึงตวัเลขดงักล่าว เปรียบเทียบขอ้สมมติดงักล่าวกบัแหล่งขอ้มูล
ภายนอกและภายในของกลุ่มบริษทั และเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกบัผลการดาํเนินงาน
ท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อประเมินการใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
ในอนาคตดงักล่าว  

 อตัราคิดลดโดยประเมินตน้ทุนถวัเฉล่ียของเงินทุน 

ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาขอบเขตและความเป็นไปไดข้องการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติท่ีสาํคญัท่ีอาจเกิดข้ึน และทาํการ
วิเคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของสมมติฐานดงักล่าวต่อมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนสาํหรับเงินลงทุน
ดงักล่าว 

ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให ้               
ความเช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้น        
มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลทราบเพ่ือใหมี้
การดาํเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน              
การรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อใหส้ามารถ
จดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับ
กิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ
ดาํเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของ         
กลุ่มบริษทั  
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด                     
และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือ                 
ความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะ
สามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิด
จากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใช้
งบการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยั                      
เยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน                 
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อ
ความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก                  
การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด                      
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
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• ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ                 
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร          
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผย
ดงักล่าวไม่เพยีงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐาน                  
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อ                
การกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบ                   
แต่เพยีงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบ                                 
การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน          
ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดใน              
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พจิารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ี 

พนูนารถ เผา่เจริญ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 28 กมุภาพนัธ์ 2561 



ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 160,811,781        338,691,324      90,043,624          238,923,445      
เงินลงทุนชัว่คราว 27,420                 5,258,614           27,420                  5,258,614           
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 40,971,735          16,221,498        119,745,301        105,548,358      
ลูกหน้ีขายลดตัว๋เงินรับระยะสั้น 9 -                           121,296,750      -                           121,296,750      
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 10 7,856,269,109     8,801,478,968   4,259,614,683     5,481,320,423   
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน 13,861,050          21,213,500        13,861,050          -                          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 57,354,629          21,962,861        25,242,451          12,206,493        
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 8,129,295,724     9,326,123,515   4,508,534,529     5,964,554,083   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 21, 30.4 45,123,982          49,069,011        34,699,556          43,454,278        
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
   และดอกเบ้ียคา้งรับ 6 803,466,253        803,764,653      3,324,727,857     3,492,245,709   
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                           -                          844,557,700        1,104,559,300   
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 12 31,302,606          -                          68,309,500          3,424,800           
ท่ีดินรอการพฒันา 10 1,323,125,395     776,631,758      1,278,415,395     758,749,921      
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 13 1,232,486,870     1,390,026,587   609,926,000        611,785,545      
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 44,882,487          46,339,378        36,182,826          39,956,603        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14,195,532          14,695,963        13,011,055          12,913,647        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25 47,616,814          46,490,251        3,904,208             3,717,876           
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลรอขอคืน -                           15,163,351        -                           15,163,351        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 23,980,012          16,121,182        13,067,402          12,456,062
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,566,179,951     3,158,302,134   6,226,801,499     6,098,427,092   
รวมสินทรัพย์ 11,695,475,675  12,484,425,649 10,735,336,028   12,062,981,175 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

งบการเงินรวม
(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ



ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 15 134,151,050        100,000,000      134,151,050        -                          
เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน 16 210,000,000        -                          210,000,000        -                          
ตัว๋แลกเงินระยะสั้น 17 176,150,084        1,526,956,950   176,150,084        1,526,956,950   
หุน้กูร้ะยะสั้น 18 -                           1,087,366,671   -                           1,087,366,671   
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 19 1,596,344,420     1,568,405,298   796,975,466        1,131,844,150   
เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 137,145,103        266,700,959      112,836,505        213,003,169      
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 508,650,000        -                          1,242,765,466     429,400,000      
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาขายลดตัว๋เงิน
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 9 -                           122,981,384      -                           122,981,384      
ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 20 881,796,908        -                          881,796,908        -                          
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 21 1,306,997,079     1,055,653,746   744,931,367        831,657,596      
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 17,074,067          32,779,899        -                           10,146,222        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 57,093,180          12,391,444        43,315,622          7,410,505           
รวมหนี้สินหมุนเวยีน 5,025,401,891     5,773,236,351   4,342,922,468     5,360,766,647   
หนี้สินไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
   กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 21 1,506,837,627     1,482,677,679   1,027,140,761     1,147,250,836   
เงินประกนัค่าเช่าและค่าบริการ 24,322,833          27,393,190        -                           -                          
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 22 16,724,241          12,005,230        16,208,062          11,575,466        
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 848,704               104,092              848,705                104,092              
รวมหนี้สินไม่หมุนเวยีน 1,548,733,405     1,522,180,191   1,044,197,528     1,158,930,394   
รวมหนี้สิน 6,574,135,296     7,295,416,542   5,387,119,996     6,519,697,041   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

(หน่วย: บาท)



ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 4,200 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท 2,100,000,000     2,100,000,000   2,100,000,000     2,100,000,000   
   ทุนท่ีออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 4,200 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท 2,100,000,000     2,100,000,000   2,100,000,000     2,100,000,000   
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 2,438,832,857     2,438,832,857   2,438,832,857     2,438,832,857   
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 8,925,000            8,925,000           8,925,000             8,925,000           
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 23 92,651,000          92,651,000        92,651,000          92,651,000        
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 496,604,434        562,845,684      707,807,175        902,875,277      
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (32,129,587)        (32,129,587)       -                           -                          
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 5,104,883,704     5,171,124,954   5,348,216,032     5,543,284,134   
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 16,456,675          17,884,153        -                           -                          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,121,340,379     5,189,009,107   5,348,216,032     5,543,284,134   
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 11,695,475,675  12,484,425,649 10,735,336,028   12,062,981,175 

-                           -                          -                           -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

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



หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 4,257,236,435   3,049,169,571 2,315,839,042   2,101,534,337 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 110,724,635      41,519,860     33,501,870        51,210,734      
รายไดอ้ื่น
   ดอกเบ้ียรับ 61,476,597        22,977,528     225,298,032      197,224,197    
   เงินปันผลรับ 11 -                         -                       68,188,600        -                       
   กาํไรจากการขายท่ีดินอสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 72,696,631        151,759,249   65,732,854        75,109,224      
   กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                         43,496,240     -                        14,709,959      
   อื่น ๆ 19,734,904        18,165,980     5,970,758          12,025,824      
รวมรายได้ 4,521,869,202   3,327,088,428 2,714,531,156   2,451,814,275 
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 3,176,333,106   2,093,961,004 1,643,811,150   1,380,490,713 
ตน้ทุนการใหเ้ช่าและบริการ 122,223,676      131,715,235   34,921,207        12,203,005      
ค่าใชจ่้ายในการขาย 471,733,325      309,375,605   267,243,975      215,393,763    
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 383,260,922      335,443,740   314,636,982      289,241,729    
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน (โอนกลบั) 64,589,180        95,400,000     4,589,180          (22,800,000)     
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                         -                       300,000,000      -                       
รวมค่าใช้จ่าย 4,218,140,209   2,965,895,584 2,565,202,494   1,874,529,210 
กําไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 
   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 303,728,993      361,192,844   149,328,662      577,285,065    
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (51,839,321)       (4,996,945)      -                        -                       
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 251,889,672      356,195,899   149,328,662      577,285,065    
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (203,916,799)     (125,428,074)  (266,355,034)     (147,425,205)   
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 47,972,873        230,767,825   (117,026,372)     429,859,860    
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 25 (70,648,040)       (105,756,639)  (34,761,257)       (84,453,466)     
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี (22,675,167)       125,011,186   (151,787,629)     345,406,394    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกั
   คณิตศาสตร์ประกนัภยั (1,491,951)         847,129          (1,600,592)         (349,829)          
ผลกระทบของภาษีเงินได้ 25 298,390             (169,426)         320,119             69,966             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี (1,193,561)         677,703          (1,280,473)         (279,863)          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (23,868,728)       125,688,889   (153,068,102)     345,126,531    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เจ.เอส.พ .ี พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (23,047,689)       123,798,118   (151,787,629)     345,406,394    
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 372,522             1,213,068       

(22,675,167)       125,011,186   

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (24,241,250)       124,475,821   (153,068,102)     345,126,531    
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 372,522             1,213,068       

(23,868,728)       125,688,889   
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 26
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) 
   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.01)                  0.03                 (0.04)                  0.08                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เจ.เอส.พ .ี พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 47,972,873        230,767,825   (117,026,372)     429,859,860    
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 105,119,667      94,000,355     17,773,917        11,480,377
   ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 4,560,414          -                       -                        -                       
   ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน (โอนกลบั) 64,589,180        95,400,000     4,589,180          (22,800,000)     
   ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         -                       300,000,000      -                       
   กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         (43,496,240)    -                        (14,709,959)     
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในการร่วมคา้ 51,839,321        4,996,945       -                        -                       
   ขาดทุน (กาํไร) จากการขาย/เปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนชัว่คราว 138,125             (1,037,822)      138,125             (1,037,822)       
   ขาดทุนจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายตน้ทุนโครงการ
      พฒันาอสังหาริมทรัพย ์และท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,774,919          19,877,845     1,774,919          19,877,845      
   กาํไรจากการขายท่ีดินอสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน (72,696,631)       (151,759,249)  (65,732,854)       (75,109,224)     
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 5,429,450          4,635,109       5,234,395          2,461,139        
   เงินปันผลรับ -                         -                       (68,188,600)       -                       
   ดอกเบ้ียรับ (61,476,597)       (22,977,528)    (225,298,032)     (197,224,197)   
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 203,916,799      125,428,074   266,355,034      147,425,205    
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 351,167,520      355,835,314   119,619,712      300,223,224    
 สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพิม่ข้ึน) 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น (29,317,413)       (12,459,911)    (14,197,565)       79,609,179      
   ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 357,698,689      (4,505,273,996) 560,717,210      (1,510,874,512)
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น 8,963,485          415,243,390   5,753,663          122,641,407    
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น (7,858,830)         (9,383,811)      (611,340)            (7,906,031)       
 หน้ีสินดาํเนินงานเพิม่ข้ึน (ลดลง) 
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 27,205,713        925,667,993   (373,902,222)     600,944,268    
   เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (129,555,856)     (111,376,806)  (100,166,664)     (116,504,441)   
   หน้ีสินหมุนเวยีนอื่น 44,701,736        (30,960,022)    35,905,117        (28,752,953)     
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (2,202,390)         -                       (2,202,390)         4,048,301        
   หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอื่น (2,325,745)         18,781,217     744,613             (419,389)          
 เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 618,476,909      (2,953,926,632) 231,660,134      (556,990,947)   
   รับดอกเบ้ีย 821,283             7,422,395       25,313,614        95,522,817      
   จ่ายดอกเบ้ีย (345,408,223)     (203,979,013)  (272,572,469)     (126,937,431)   
   รับภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลขอคืน 6,853,342          -                       6,853,342          -                       
   จ่ายภาษีเงินได้ (123,227,289)     (149,059,929)  (55,253,306)       (121,381,458)   
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 157,516,022      (3,299,543,179) (63,998,685)       (709,787,019)   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560

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

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง 5,093,069          -                       5,093,069          -                       
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง (เพิม่ข้ึน) 3,945,029          (44,030,194)    8,754,722          (43,454,279)     
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (เพิม่ข้ึน) 40,000,000        -                       364,799,642      (1,746,801,816)
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิม่ข้ึน -                         -                       (39,998,400)       (11,000,000)     
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         14,932,170     -                        17,409,959      
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                         -                       68,188,600        -                       
เงินลงทุนในการร่วมคา้เพิม่ข้ึน (64,884,700)       (125,000)         (64,884,700)       (125,000)          
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 289,794,131      430,600,000   248,719,374      215,300,000    
อสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุนเพิม่ข้ึน (4,436,870)         (84,259,677)    -                        (18,649,975)     
ซ้ืออุปกรณ์ (11,516,444)       (34,845,757)    (6,339,544)         (33,587,516)     
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,175,524          -                       1,175,524          -                       
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3,536,769)         (7,024,801)      (3,536,769)         (6,693,773)       
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 255,632,970      275,246,741   581,971,518      (1,627,602,400)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิม่ข้ึน (ลดลง) 34,151,050        (587,016,673)  134,151,050      (542,016,673)   
เงินกูย้มืระยะสั้นอื่นเพิม่ข้ึน (ลดลง) 210,000,000      (90,000,000)    210,000,000      (40,000,000)     
ตัว๋แลกเงินระยะสั้นเพิม่ข้ึน (ลดลง) (1,350,806,866)  1,474,768,981 (1,350,806,866)  1,474,768,981 
หุน้กูร้ะยะสั้นเพิม่ข้ึน (ลดลง) (1,100,000,000)  1,080,199,138 (1,100,000,000)  1,080,199,138 
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิม่ข้ึน (ลดลง) 508,650,000      -                       813,365,466      (33,400,000)     
เงินสดรับจากหุน้กูร้ะยะยาว 875,274,000      -                       875,274,000      -                       
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 2,515,283,092   3,382,732,465 1,187,666,170   1,925,401,560 
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (2,239,779,811)  (1,908,040,881) (1,394,502,474)  (1,276,272,913)
เงินปันผลจ่าย (42,000,000)       (41,998,790)    (42,000,000)       (41,998,790)     
เงินปันผลจ่ายส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,800,000)         -                       -                        -                       
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (591,028,535)     3,310,644,240 (666,852,654)     2,546,681,303 
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (177,879,543)     286,347,802   (148,879,821)     209,291,884    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 338,691,324      52,343,522     238,923,445      29,631,561      
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัปลายปี 160,811,781      338,691,324   90,043,624        238,923,445    

-                                          -                                                 -                                        -                                                   

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เตมิ
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   โอนตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ป็นอสังหาริมทรัพย์
      เพือ่การลงทุนและท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 209,191,332      255,036,048   191,309,495      135,036,048    
   โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน -                         25,175,882     -                        25,175,882      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เจ.เอส.พ .ี พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560



งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ส่วนของผูม้ี

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุน ส่วนตํ่ากวา่ทุน รวม ส่วนไดเ้สียที่
ที่ออกและ จากการจ่ายโดย จากการรวมธุรกิจภายใต้ ส่วนของผูถ้ือหุน้ ไม่มีอาํนาจควบคุม

หมายเหตุ ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่จดัสรร การควบคุมเดียวกนั ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย รวมส่วนของผูถ้ือหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 2,100,000,000        2,438,832,857        8,925,000               75,351,000             497,668,653           (32,129,587)            5,088,647,923        16,671,085             5,105,319,008        
กาํไรสาํหรับปี -                              -                              -                              -                              123,798,118           -                              123,798,118           1,213,068               125,011,186           
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                              -                              -                              -                              677,703                  -                              677,703                  -                              677,703                  
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                              -                              -                              -                              124,475,821           -                              124,475,821           1,213,068               125,688,889           
จดัสรรกาํไรสะสมตามกฎหมาย 23 -                              -                              -                              17,300,000             (17,300,000)            -                              -                              -                              -                              
เงินปันผลจ่าย 29 -                              -                              -                              -                              (41,998,790)            -                              (41,998,790)            -                              (41,998,790)            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 2,100,000,000        2,438,832,857        8,925,000               92,651,000             562,845,684           (32,129,587)            5,171,124,954        17,884,153             5,189,009,107        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 2,100,000,000        2,438,832,857        8,925,000               92,651,000             562,845,684           (32,129,587)            5,171,124,954        17,884,153             5,189,009,107        
ขาดทุนสาํหรับปี -                              -                              -                              -                              (23,047,689)            -                              (23,047,689)            372,522                  (22,675,167)            
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                              -                              -                              -                              (1,193,561)              -                              (1,193,561)              -                              (1,193,561)              
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                              -                              -                              -                              (24,241,250)            -                              (24,241,250)            372,522                  (23,868,728)            
เงินปันผลจ่าย 29 -                              -                              -                              -                              (42,000,000)            -                              (42,000,000)            -                              (42,000,000)            
เงินปันผลจ่ายส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย
   ที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              (1,800,000)              (1,800,000)              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 2,100,000,000        2,438,832,857        8,925,000               92,651,000             496,604,434           (32,129,587)            5,104,883,704        16,456,675             5,121,340,379        

-                                                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิรวม
ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

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

กาํไรสะสม



งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุน
ที่ออกและ จากการจ่ายโดย รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่จดัสรร ผูถ้ือหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 2,100,000,000    2,438,832,857    8,925,000            75,351,000         617,047,536       5,240,156,393      
กาํไรสาํหรับปี -                         -                          -                          -                         345,406,394       345,406,394         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                         -                          -                          -                         (279,863)            (279,863)              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                         -                          -                          -                         345,126,531       345,126,531         
จดัสรรกาํไรสะสมตามกฎหมาย 23 -                         -                          -                          17,300,000         (17,300,000)       -                           
เงินปันผลจ่าย 29 -                         -                          -                          -                         (41,998,790)       (41,998,790)         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2,100,000,000    2,438,832,857    8,925,000            92,651,000         902,875,277       5,543,284,134      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 2,100,000,000    2,438,832,857    8,925,000            92,651,000         902,875,277       5,543,284,134      
ขาดทุนสาํหรับปี -                         -                          -                          -                         (151,787,629)     (151,787,629)       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                         -                          -                          -                         (1,280,473)         (1,280,473)           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                         -                          -                          -                         (153,068,102)     (153,068,102)       
เงินปันผลจ่าย 29 -                         -                          -                          -                         (42,000,000)       (42,000,000)         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2,100,000,000    2,438,832,857    8,925,000            92,651,000         707,807,175       5,348,216,032      

-                       
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

กาํไรสะสม
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บริษัท เจ.เอส.พ .ี พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 

1. ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

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

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีได้จัดทาํข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบาย             
การบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

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

 จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้

 2560 2559
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)
บริษทั ไชน่า เซ็นเตอร์ (สาทร-กลัปพฤกษ)์ จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ไทย 90 90
บริษทั เจ.เอส.พี. โกลเดน้ทแ์ลนด ์จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ไทย 100 100
บริษทั สาํเพง็ 2 พลาซ่า จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ไทย 100 100
บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมนท ์จาํกดั ใหบ้ริการบริหารจดัการและ

ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย์
ไทย 100 100 

บริษทั บา้นร่ืนรมย ์2015 จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ไทย 100 100
บริษทั บา้นพทุธชาติ 2015 จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ไทย 100 100
บริษทั บา้นพทุธรักษา 2015 จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ไทย 100 100
บริษทั เจ.เอส.พี. แอสพลสั จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ไทย 100 100
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ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสัง่การ
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมี
อาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษทัย่อยได้จดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีท่ีสําคญัเช่นเดียวกนักับของ
บริษทัฯ 

จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออก
จากงบการเงินรวมน้ีแลว้  

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ
ของบริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ตามวธีิราคาทุน 
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผล
บงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือ
ปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหา       
เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํ
และคาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐาน             
การรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

ข.   มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคบัใช้ในอนาคต 
ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
สาํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผย
ขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง จะไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั  
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4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั  

4.1 การรับรู้รายได้ 

 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 
 รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยรั์บรู้เม่ือไดมี้การโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัสาํคญัของ

ความเป็นเจา้ของให้กับผูซ้ื้อแลว้ โดยรับรู้รายได้เม่ืองานก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและมีการโอน
กรรมสิทธ์ิใหผู้ซ้ื้อหลงัจากไดรั้บชาํระเงินจากผูซ้ื้อครบถว้นแลว้ 

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 
รายไดค่้าเช่าพื้นท่ีในอาคารและค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้งจะรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งตลอดอายุ
สญัญาเช่า 

รายได้ค่าบริหารโครงการ 
รายไดค่้าบริหารโครงการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความสาํเร็จของงาน 

4.2 ต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์และต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ 

 ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขายแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
แลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีดิน   
ค่าถมดิน ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง ตน้ทุนการกูย้มืและค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

 ในการคาํนวณหาตน้ทุนขายอาคารพร้อมท่ีดิน บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทาํการแบ่งสรรตน้ทุน           
การพฒันาทั้งหมดท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (โดยคาํนึงถึงตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงดว้ย) ตามเกณฑร์ายไดแ้ละพ้ืนท่ี
ท่ีขายโดยบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ประมาณต้นทุนทั้ งหมดท่ีจะใช้ในการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย  ์จากประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจโดยจะมีการทบทวนการประมาณการ
ดงักล่าวเป็นระยะ ๆ หรือ เม่ือตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่างจากประมาณการตน้ทุนอยา่งมีสาระสาํคญั 

 ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ บนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายเม่ือมีการขาย 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ (ถา้มี) ไวใ้นส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุน 

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีได้มาและไม่มี
ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้
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4.4 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ บริษทัฯและบริษัทย่อย
บนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ี
ไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี 

4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้แสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

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

ค) เงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย  

ง) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน (ถา้มี) 

 มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

 บริษทัฯใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

 ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษทัฯจะปรับ
มูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ  วันท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน                     
ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมี             
การโอนเปล่ียน 

 เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 
จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.6 ท่ีดินรอการพฒันา 

 ท่ีดินรอการพฒันาแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ท่ีดินรอ
การพฒันาประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีดิน ค่าถมดิน และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  
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4.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวม
ตน้ทุนการทาํรายการ หลงัจากนั้น บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ย
ราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนคาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ  5 - 25 ปี  ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ใน             
การคาํนวณผลการดาํเนินงาน และไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยใ์นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออก
จากบญัชี 

4.8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม         
และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้
ประโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

อาคาร 10 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชีเม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือ         
คาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการ              
ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯและ              
บริษทัยอ่ยตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.9 ต้นทุนการกู้ยืม 

 ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูย้มืท่ีใชใ้นการจดัหาหรือก่อสร้างสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการทาํ
ใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพยน์ั้นจะอยู่
ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ามท่ีมุ่งประสงค์ ส่วนตน้ทุนการกู้ยืมอ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิด
รายการ ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 
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4.10 คอมพวิเตอร์ซอฟท์แวร์ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเร่ิมแรกของคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ท่ีได้มาด้วยราคาทุน            
และภายหลังการรับรู้รายการคร้ังแรก คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่า             
ตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจาํหน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์ 5 ปี อยา่งมีระบบ
ตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ดงักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลา            
การตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย          
ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.11  รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ และบริษทัย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจ

ควบคุมบริษทัฯและบริษทัยอ่ย หรือถูกบริษทัฯและบริษทัย่อยควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนักงานของบริษทัฯและบริษทัย่อย ท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและ
ควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

4.12 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่า
ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ท่ีเช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจาํนวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใด             
จะตํ่ ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว            
ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้า
ตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า 

 สัญญาเช่าอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบั         
ผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน  
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 
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4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน  บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทําการประเมินการด้อยค่าของ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ หรือสินทรัพยอ่ื์นของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
หากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือ
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ี
คาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้
สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็น
มูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนั
ของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์กาํลงัพิจารณาอยู ่            
ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชแ้บบจาํลองการประเมิน
มูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกับสินทรัพย  ์ซ่ึงสะท้อนถึงจาํนวนเงินท่ีกิจการสามารถจะได้มาจาก             
การจาํหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้
และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากันไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มี           
ความเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ
สินทรัพย์นั้ น  และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชก้าํหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ของสินทรัพยใ์นงวดก่อน ๆ บริษทัฯจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
โดยรับรู้ไปยงัส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที  
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4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้าย

เม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  
 โครงการสมทบเงิน 
 บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังานไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ี

พนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุน
สาํรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่าย
สมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  
 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตาม

กฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษัทฯและบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์             
หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน        
โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ
ไดท้าํการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สําหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.15 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  

 การท่ีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯโอนตราสารทุนของบริษทัฯให้แก่บุคคลต่าง ๆ รวมทั้งพนักงาน ถือเป็น
รายการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์หากไม่ปรากฏว่าการโอนตราสารดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์ป็นอยา่งอ่ืน
นอกเหนือจากการชาํระค่าสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบใหแ้ก่บริษทัฯ 

 บริษทัฯจะบนัทึกผลต่างของมูลค่ายติุธรรมท่ีสูงกวา่ราคาโอนของตราสารทุน ณ วนัโอนเป็นค่าใชจ่้าย
ในกาํไรหรือขาดทุนและส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑใ์นส่วนของผูถื้อหุน้ 
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4.16 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะ
เสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัย่อยสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

4.17 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บ
ภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตาม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
เก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน   

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษี 
ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้ง
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและ           
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทุกวนั     
ส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินได ้            
รอการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  
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4.18 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อ
โอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย              
(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง
ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
กาํหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้          
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับ             
แต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะ              
วดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ลาํดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน          
งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการ
ประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการ
ระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ                 
งบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว  ้การใช้ดุลยพินิจและ           
การประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 
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 ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยพิจารณาการด้อยค่าของตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ม่ือพบว่า
โครงการมีมูลค่ายติุธรรมลดลงอยา่งเป็นสาระสาํคญั ฝ่ายบริหารใชดุ้ลยพินิจในการประเมินการดอ้ยค่า
ของโครงการบนพ้ืนฐานของภาวะตลาดอสังหาริมทรัพยใ์นปัจจุบนัและรายงานการประเมินของ                  
ผูป้ระเมินราคาอิสระ 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 

 บริษทัฯจะตั้ งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ เม่ือมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมีสาระสําคญัและเป็นระยะเวลานาน การท่ีจะสรุปว่า           
เงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้ นจาํเป็นต้องใช ้               
ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน อาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหาร
จาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน อาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมี             
การเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
ตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบั          
การประมาณการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 การจัดประเภทเงินกู้ยืมระยะยาว 

 ในการจดัประเภทส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ฝ่ายบริหารต้องใช ้          
ดุลยพินิจในการประมาณการการไถ่ถอนหลกัประกนัและการจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมตามเง่ือนไขและ
ขอ้กาํหนดท่ีระบุในสญัญาเงินกูน้ั้น ๆ 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้ง
แน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากสินทรัพย์
ภาษีเงินไดน้ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยควรรับรู้จาํนวน
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรท่ีคาดว่าจะเกิดใน
อนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
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6. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 บริษทัฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบริษทัยอ่ยและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท)
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบาย
 2560 2559 2560 2559 การกาํหนดราคา

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย  
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)  
ดอกเบ้ียรับ - - 164 175 ร้อยละ 6.63 - 7.00 ต่อปี
ดอกเบ้ียจ่าย - - 39 29 ร้อยละ 6.63 - 7.00 ต่อปี
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ - - 16 50 ตามท่ีระบุในสญัญา
รายไดค่้าบริหารโครงการ - - 26 - ราคาทุน 
ค่าใชจ่้ายค่าบริหารโครงการ - - - 69 ตามท่ีระบุในสญัญา
ค่าซ้ือท่ีดิน - - - 11 ราคาทุน 
ขายท่ีดิน - - 21 - ราคาทุน 
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วมค้า           
ดอกเบ้ียรับ 58 6 58 6 ร้อยละ 7.00 ต่อปี
ดอกเบ้ียจ่าย 14 - 14 - ร้อยละ 10.00 ต่อปี
รายไดค่้าบริหารโครงการ 3 - 3 - ราคาทุน 
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน    
ดอกเบ้ียจ่าย 17 15 17 - ร้อยละ 6.00 - 9.00 ต่อปี
ค่าซ้ือท่ีดิน - 39 - 39 ราคาประเมินโดยผูป้ระเมิน

อิสระ 
ขายท่ีดิน 139 - 139 - ราคาประเมินโดยผูป้ระเมิน

อิสระ 
ค่าตอบแทนการใชท่ี้ดิน 3 - - - ตามราคาประเมินต่อจาํนวน

ผูใ้ชป้ระโยชนร่์วม
ค่าเช่าสาํนกังานและค่าบริการ 10 9 10 9 ตามมูลค่าเทียบเคียงกบัค่าเช่า

ของพ้ืนท่ีท่ีใกลเ้คียงกนั

ในระหว่างปี 2559 บริษทัฯ ไดข้ายอาคารพาณิชยใ์ห้กบักรรมการและบุคคลผูใ้กลชิ้ดกรรมการจาํนวน 
11 หอ้ง เป็นจาํนวนเงินรวม 128 ลา้นบาท ทั้งน้ีราคาขายใกลเ้คียงกบัราคาท่ีขายใหก้บัลูกคา้รายอ่ืน 
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2560 2559 2560 2559
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 8)  
บริษทัยอ่ย - - 99,438 101,189
บริษทัร่วมคา้ 3,242 - 3,242 -

รวม 3,242 - 102,680 101,189 
ลูกหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 8)  
บริษทัยอ่ย - - 35 2,646
บริษทัร่วมคา้ 10,001 - 10,001 -

รวม 10,001 - 10,036 2,646 
เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
   และดอกเบีย้ค้างรับ 

   

บริษทัยอ่ย - - 2,466,249 2,651,726
บริษทัร่วมคา้ 858,479 840,520 858,479 840,520

รวม 858,479 840,520 3,324,728 3,492,246
หกั: สาํรองผลขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (55,013) (36,755) - -
สุทธิ 803,466 803,765 3,324,728 3,492,246 
เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 19)   
บริษทัยอ่ย - - 21,923 11,098
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 190,343 - 190,343

รวม - 190,343 21,923 201,441 
เจ้าหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 19)  
บริษทัยอ่ย - - 81,146 108,543
บริษทัร่วมคา้ 466 - 466 -
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 1,346 1,181 1,347 1,181
กรรมการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,262 2,400 2,262 2,400

รวม 4,074 3,581 85,221 112,124 
เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  
บริษทัยอ่ย - - 734,115 429,400
บริษทัร่วมคา้ 100,000 - 100,000 -
กรรมการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 408,650 - 408,650 -

รวม 508,650 - 1,242,765 429,400 

 เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมคา้ คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6.63 - 7.00 ต่อปี และมีกาํหนด
ชาํระคืนเงินตน้เม่ือทวงถาม แต่อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไม่มีความตั้งใจท่ีจะเรียกชาํระคืนเงินตน้ภายใน
อนาคตอนัใกล ้ดงันั้นเงินกูย้มืดงักล่าว จึงจดัประเภทเป็นเงินใหกู้ย้มืระยะยาว  
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เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 เงินกู้ยืมจากบริษทัย่อยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6.63 - 7.00 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้                  
เม่ือทวงถาม 

 เงินกูย้ืมจากบริษทัร่วมคา้คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 10 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ในเดือน
มีนาคม 2561 เงินกู้ดังกล่าวคํ้ าประกันโดยการจดจาํนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษัทย่อย                     
แห่งหน่ึง และคํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัฯ 

 เงินกูย้ืมจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6.00 - 9.00 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืน                  
เงินตน้ในเดือนกุมภาพนัธ์ - ธนัวาคม 2561 เงินกูย้ืมจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัคํ้าประกนัโดยท่ีดินของ
บริษทัฯ 

 ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้มืและเงินกูย้มืระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และการเคล่ือนไหว
ของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืดงักล่าว มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม 
 1 มกราคม 2560 เพิ่มข้ึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2560
เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน
และดอกเบีย้ค้างรับ 

    

   บริษทัร่วมคา้ 840,520 57,959 (40,000) 858,479
   หกั: สาํรองผลขาดทุนจากเงินลงทุนใน

การร่วมคา้ (36,755) (18,400) 142 (55,013)
 803,765 39,559 (39,858) 803,466 
เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  
   บริษทัร่วมคา้ - 200,000 (100,000) 100,000
   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 576,000 (167,350) 408,650
 - 776,000 (267,350) 508,650 

 
 (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 1 มกราคม 2560 เพิ่มข้ึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2560
เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน
และดอกเบีย้ค้างรับ 

    

   บริษทัยอ่ย 2,651,726 2,076,894 (2,262,371) 2,466,249
   บริษทัร่วมคา้ 840,520 57,959 (40,000) 858,479
 3,492,246 2,134,853 (2,302,371) 3,324,728 
เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  
   บริษทัยอ่ย 429,400 468,587 (163,872) 734,115
   บริษทัร่วมคา้ - 200,000 (100,000) 100,000
   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 576,000 (167,350) 408,650
 429,400 1,244,587 (431,222) 1,242,765 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท)
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 30 49 30 33 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 1 1 1 
รวม 31 50 31 34 

ภาระคํ้าประกนัระหวา่งกนั 

 บริษทัฯมีภาระจากการคํ้าประกนัให้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                
งบการเงินขอ้ 15 และ 21 

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

เงินสด 1,383 252 786 207 
เงินฝากธนาคาร 159,429 338,439 89,258 238,716 
รวม 160,812 338,691 90,044 238,923 

ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.37 ถึง 1.10 ต่อปี              
(2559: ร้อยละ 0.10 ถึง 1.10 ต่อปี) 
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8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย  
      (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6)    
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - - - - 
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 2 เดือน  1,337 - 10,598 12,163 
 2 - 4 เดือน 371 - 3,008 11,155 
 4 - 6 เดือน 795 - 8,880 6,439 
 6 - 12 เดือน 739 - 22,190 71,432 
 มากกวา่ 12 เดือน - - 58,004 - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,242 - 102,680 101,189 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 4,682 7,216 - 1,463 
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 2 เดือน  14,859 2,769 3,930 - 
 2 - 4 เดือน 3,374 1,570 1,090 - 
 4 - 6 เดือน 2,169 842 440 - 
 6 - 12 เดือน 4,797 522 660 - 
 มากกวา่ 12 เดือน 1,999 1 838 - 
รวม 31,880 12,920 6,958 1,463 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (4,840) (279) - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, 
สุทธิ 27,040 

 
12,641 6,958 

 
1,463 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 30,282 12,641 109,638 102,652 
ลูกหน้ีอ่ืน     
เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 10,001 - 10,036 2,646 
อ่ืน ๆ  689 3,580 71 250 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 10,690 3,580 10,107 2,896 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 40,972 16,221 119,745 105,548 

 



 17

9. ลูกหนีต้ั๋วเงินรับและหนีสิ้นจากการขายลดตั๋วเงิน 

 ในปี 2558 บริษทัฯไดรั้บตัว๋เงินรับจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท่ีมีมูลค่าหน้าตัว๋ 224  
ลา้นบาท และไดน้าํไปขายลดแก่ธนาคารแห่งหน่ึง ซ่ึงมีเง่ือนไขท่ีตกลงไวใ้นสัญญาขายลดตัว๋เงินว่า
ธนาคารมีสิทธิไล่เบ้ียกับบริษัทฯได้หากธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามตัว๋เงินได้ครบตาม
จาํนวน ทั้งน้ีตัว๋เงินรับมีอาย ุ6 เดือนถึง 2 ปี  

10.  ต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ท่ีดิน 3,356,032 4,027,380 1,242,007 1,692,183 
งานระหวา่งก่อสร้าง 3,642,096 3,653,678 2,407,016 2,834,849 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 299,413 255,316 175,302 214,701 
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีพฒันาแลว้ 558,728 865,105 435,290 739,587 
รวม 7,856,269 8,801,479 4,259,615 5,481,320 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี          
31 ธนัวาคม 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี 8,801,479 6,547,070 5,481,320 4,788,085
ท่ีดินและค่าพฒันาท่ีดินเพิ่มข้ึน 415,533 2,656,941 133,703 244,521 
ค่าก่อสร้างเพิ่มข้ึน 2,410,453 3,942,296 956,333 2,646,845 
ตน้ทุนการกูย้มื(1) 162,400 148,684 65,426 76,147
รับรู้เป็นตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย ์ (3,176,333) (2,093,961) (1,643,811) (1,380,491) 
ขายท่ีดิน - - (20,803) - 
โอนเป็นท่ีดินรอการพฒันา (548,072) (776,632) (521,244) (758,750) 
โอนเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (หมายเหตุ 13) (209,191) (252,029) (191,309) (132,029)
โอนเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 14) - (3,008) - (3,008) 
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยข์องบริษทัยอ่ย
ท่ีเปล่ียนสถานะเป็นร่วมคา้ - (1,367,882) - - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีปลายปี 7,856,269 8,801,479 4,259,615 5,481,320 
(1)อัตราการต้ังขึน้เป็นทุนร้อยละ 4.60 ถึง 10.00 ต่อปี  
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 ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเขา้เป็นต้นทุนของโครงการพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์โดยคาํนวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนซ่ึงเป็นอตัราถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของเงินกู้
ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ตน้ทุนการกูย้มืส่วนท่ีรวมเป็นตน้ทุนของ
โครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์(ลา้นบาท) 162 149 65 76 

อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุน (ร้อยละ) 4.50 - 10.00 4.60 - 7.75 4.50 - 10.00 4.60 - 7.75 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในโครงการและท่ีดินรอการพฒันาไปจดจาํนองไว้
กบัธนาคารพาณิชย ์บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืนเพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือและการออก
หนงัสือคํ้าประกนัสรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 2560 2559 2560 2559 
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 7,417 7,831 4,009 4,697 
ท่ีดินรอการพฒันา 1,280 585 1,235 567 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัโครงการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

มูลค่าประมาณของโครงการท่ีเปิดดาํเนินการอยู ่  
   และเร่ิมมีการทาํสัญญาแลว้ 30,709 25,435 17,287 16,429 
จาํนวนเงินท่ีไดท้าํสัญญาตามสัญญาจะซ้ือจะขาย   
   ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 17,835 13,632 9,354 7,920 
ร้อยละของยอดขายรวมของโครงการท่ีเปิด     
   ดาํเนินการอยู ่ 58% 54% 54% 48% 
จาํนวนเงินตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินพร้อม   
   ส่ิงปลูกสร้างท่ียงัไม่ไดรั้บรู้เป็นรายได ้ 3,561 3,920 1,820 2,904 
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท)

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ 

รับระหวา่งปี
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษทั ไชน่า เซ็นเตอร์ (สาทร-
กลัปพฤกษ)์ จาํกดั 

 
150,000 150,000 90 90 134,970

 
134,970 16,196 -

บริษทั เจ.เอส.พี. โกลเดน้ทแ์ลนด ์จาํกดั 200,000 200,000 100 100 199,970 199,970 51,992 -
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 

 
- -

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 เจ.เอส.พี. แอสพลสั จาํกดั 50,000 10,000 100 100 49,998 9,999 - -
รวม  1,144,558 1,104,559 68,188 -
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน  (300,000)* -  
สุทธิ  844,558 1,104,559  
* ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมนท ์จาํกดั 

 เม่ือวนัท่ี 28 กันยายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 10/2560 ได้มีมติอนุมติัให้เพิ่ม                
ทุนจดทะเบียนของบริษทั เจ.เอส.พี. แอสพลสั จาํกดั จากเดิม 10 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 100,000 หุ้น 
มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) เป็น 50 ลา้นบาท (หุน้สามญั 500,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยการออก 
จาํหน่ายหุ้นสามัญใหม่จาํนวน 400,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท บริษัทฯได้ลงทุนเพิ่ม                    
ในสัดส่วนร้อยละ 100 ซ่ึงบริษัท เจ.เอส.พี. แอสพลัส จาํกัด ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวง
พาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2560 

12. เงินลงทุนในการร่วมค้า 
12.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 
 เงินลงทุนในการร่วมค้าซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษัทฯและบริษัทอ่ืนควบคุมร่วมกัน            

มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
  (หน่วย: พนับาท)
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน
มูลค่าตามบญัชี 

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
มูลค่าตามบญัชี
ตามวธีิราคาทุน

  2560 2559 2560 2559 2560 2559
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษทั เจเอสพี โอเช่ียน จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 55 55 (34,612) (23,442) 13,750 2,750
บริษทั เจ.เอส.พี. จงเทียน จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 55 55 (20,401) (13,171) 13,748 550
บริษทั เซนิท แมเนจเมน้ท ์จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 50 50 31,303 (142) 40,812 125
รวม  (23,710) (36,755) 68,310 3,425 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯไดน้าํขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ตามวิธีส่วนไดเ้สียจาํนวน 
55 ลา้นบาท ไปหกัจากเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัร่วมคา้ในงบการเงินรวม (2559: 37 ลา้นบาท) 
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 เงินลงทุนท่ีเปล่ียนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า 

  เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 11/2559 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯ
ร่วมลงทุนกบับริษทัอ่ืนในประเทศแห่งหน่ึง โดยเม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 บริษทัฯไดล้งนามใน
สญัญาระหวา่งผูถื้อหุน้ (Shareholder Agreement) กบับริษทัอ่ืนดงักล่าว 

ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาระหว่างผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 บริษทัฯไดข้ายเงินลงทุนใน
สดัส่วนร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียนในบริษทั เจเอสพี โอเช่ียน จาํกดั (“JSO”) และบริษทั เจ.เอส.พี. 
จงเทียน จาํกัด (“JST”) ให้กับบริษทัอ่ืนดงักล่าวในราคาหุ้นละ 529 บาท และราคาหุ้น 1,225 บาท 
ตามลาํดับ ทําให้บริษัทฯมีสัดส่วนเงินลงทุนคงเหลือร้อยละ 55 แต่เน่ืองจากสัญญาดังกล่าวได้
กาํหนดให้บริษทัฯและบริษทัอ่ืนดงักล่าวควบคุม JSO และ JST ร่วมกนั บริษทัฯจึงไดเ้ปล่ียนสถานะ
ของ JSO และ JST จากบริษทัย่อยเป็นการร่วมคา้ และได้จดัประเภทเงินลงทุนในการร่วมคา้ใหม่                 
จากเดิมซ่ึงจดัประเภทเป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อยและนํามารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมเป็น             
เงินลงทุนในการร่วมคา้และแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 
2559 ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัฯและบริษทัอ่ืนดงักล่าวควบคุมกิจการร่วมกนั เป็นตน้ไป 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั เจเอสพี โอเช่ียน จาํกดั และบริษทั เจ.เอส.พี. จงเทียน จาํกดั ณ วนัท่ี
ขายมีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,478 
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 1,367,882 
สินทรัพยอ่ื์น 16,173 
หน้ีสิน (1,444,502) 
สินทรัพยสุ์ทธิ (57,969) 
  

จาํนวนเงินค่าหุน้จากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 17,410 
หกั: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย  (2,478) 
จาํนวนเงินรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14,932 
  

จาํนวนเงินค่าหุน้จากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 17,410 
หกั: มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิติดลบของบริษทัยอ่ยตามสดัส่วนการลงทุน  26,086 
กาํไรจากการขายเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 43,496 
  

จาํนวนเงินค่าหุน้จากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 17,410 
หกั: มูลค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีราคาทุน (2,700) 
กาํไรจากการขายเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 14,710 
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บริษัท เจเอสพ  ีโอเช่ียน จํากัด 
เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2559 ของบริษทั เจเอสพี โอเช่ียน จาํกดั 
มีมติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 5 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) 
เป็น 25 ลา้นบาท (หุน้สามญั 250,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) โดยการออกจาํหน่ายหุน้สามญัใหม่
จาํนวน 200,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท บริษัทฯได้ลงทุนเพิ่มในสัดส่วนร้อยละ 55            
ซ่ึงบริษทั เจเอสพี โอเช่ียน จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2560 
บริษัท เจ.เอส.พ .ี จงเทียน จํากัด 
เม่ือวนัท่ี 28 ธันวาคม 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2559 ของบริษทั เจ.เอส.พี. จงเทียน 
จาํกดั มีมติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 
บาท) เป็น 25 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยการออกจาํหน่ายหุ้น
สามัญใหม่จาํนวน 240,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท บริษัทฯได้ลงทุนเพิ่มในสัดส่วน             
ร้อยละ 55 ซ่ึงบริษทั เจ.เอส.พี. จงเทียน จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 
6 มกราคม 2560 
บริษัท เซนิท แมเนจเม้นท์ จํากัด 
เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2560 ของบริษทั เซนิท แมเนจเมน้ท ์
จาํกดั มีมติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 1 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 
บาท) เป็น 130 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 13,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยการออกจาํหน่าย                 
หุ้นสามญัใหม่จาํนวน 12,900,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท ซ่ึงเรียกชาํระค่าหุ้นร้อยละ 62.5 
บริษทัฯไดล้งทุนเพิ่มในสัดส่วนร้อยละ 50 ซ่ึงบริษทั เซนิท เมเนจเมน้ท ์จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน
กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 2560 

12.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 
 ในระหว่างปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงิน

รวมและรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

การร่วมคา้ 
ส่วนแบ่งขาดทุนจาก 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ในระหวา่งปี
เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 

ในระหวา่งปี 
2560 2559 2560 2559

บริษทั เจเอสพี โอเช่ียน จาํกดั (22,170) (2,711) - -
บริษทั เจ.เอส.พี. จงเทียน จาํกดั (20,427) (2,018) - -
บริษทั เซนิท แมเนจเมน้ท ์จาํกดั (9,242) (268) - -

รวม (51,839) (4,997) - - 
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12.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมคา้ท่ีมีสาระสาํคญั 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน  
(หน่วย: พนับาท) 

 บริษทั เจเอสพี โอเช่ียน จาํกดั บริษทั เจ.เอส.พี. จงเทียน จาํกดั บริษทั เซนิท แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 1,056,086 1,053,982 750,096 737,714 5,902 250 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 25,135 12,017 15,670 6,237 88,239 70,217 
 1,081,221 1,065,999 765,766 743,951 94,141 70,467 
เงินกูย้มืระยะสั้น - - - - - 67,194 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 13,526 2,786 5,780 1,516 31,535 3,556 
เงินกูย้มืระยะยาว 1,130,626 1,105,834 797,079 766,382 - - 
 1,144,152 1,108,620 802,859 767,898 31,535 70,750 
สินทรัพย์ - สุทธิ (62,931) (42,621) (37,093) (23,947) 62,606 (283) 
สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 55% 55% 55% 55% 50% 50% 
สดัส่วนตามส่วนไดเ้สียของ
กิจการในสินทรัพย ์- สุทธิ (34,612) (23,442) (20,401) (13,171) 31,303 (142) 

สรุปรายการกาํไรขาดทุน 
(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 บริษทั เจเอสพี โอเช่ียน จาํกดั บริษทั เจ.เอส.พี. จงเทียน จาํกดั บริษทั เซนิท แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
รายไดอ่ื้น 14,881 1,521 1,959 233 47 - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (2,581) (254) (1,660) (168) (17,284) (424) 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้าย
ทางการเงินและรายได ้            
ภาษีเงินได ้ 12,300 1,267 299 65 (17,237) (424) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (62,774) (56,332) (46,726) (31,249) (4,472) (245) 
รายไดภ้าษีเงินได ้ 10,166 11,013 9,284 6,237 4,338 137 
ขาดทุนสาํหรับปี (40,308) (44,052) (37,143) (24,947) (17,371) (532) 
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13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนคือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษทัฯและบริษทัย่อย ซึ่งบริษทัฯและบริษทัย่อยถือครองไวเ้พื่อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าและ                

การใหบ้ริการ 

มูลค่าตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 แสดงไดด้งันี้ 
 (หน่วย: พนับาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 

ที่ดิน             
รอการขาย

ที่ดินและ          
สิ่งปลูกสร้างใหเ้ช่า

 
 

รวม 
ที่ดิน              

รอการขาย
ที่ดินและ 

สิ่งปลูกสร้างใหเ้ช่า
 

รวม 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560   
ราคาทุน 4,589 1,682,883 1,687,472 4,589 617,702 622,291 
หกั: ค่าเสื่อมราคาสะสม - (171,796) (171,796) - (7,776) (7,776) 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (4,589) (278,600) (283,189) (4,589) - (4,589) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ - 1,232,487 1,232,487 - 609,926 609,926 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559  
ราคาทุน 14,494 1,687,012 1,701,506 14,494 599,475 613,969 
หกั: ค่าเสื่อมราคาสะสม - (92,879) (92,879) - (2,183) (2,183) 
หกั:  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - (218,600) (218,600) - - - 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 14,494 1,375,533 1,390,027 14,494 597,292 611,786 



 24

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนสาํหรับปี 2560 และ 2559 แสดงได้
ดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี 1,390,027 1,483,687 611,786 555,505 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 4,436 84,260 - 18,650 
จาํหน่ายระหวา่งปี (217,097) (278,841) (182,987) (140,191) 
โอนมาจากตน้ทุนโครงการพฒันา   
อสังหาริมทรัพย ์(หมายเหตุ 10) 209,191 252,029 191,309 132,029 

โอนมาจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
(หมายเหตุ 14) - 25,176 - 25,176 

ค่าเส่ือมราคา (89,481) (80,884) (5,593) (2,183) 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (โอนกลบั) (64,589) (95,400) (4,589) 22,800 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 1,232,487 1,390,027 609,926 611,786 

 มูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 แสดงไดด้งัน้ี 
   (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างใหเ้ช่า 1,475,882 1,472,644 690,067 667,358 
ท่ีดินรอการขาย - 14,494 - 14,494 

 มูลค่ายุติธรรมสําหรับท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างให้เช่าประเมินโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได ้
(Income Approach) และเกณฑร์าคาตลาด ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประเมินราคาตามวิธีพิจารณา
จากรายไดป้ระกอบดว้ย อตัราผลตอบแทน อตัราเงินเฟ้อ อตัราพื้นท่ีวา่งระยะยาว และอตัราการเติบโต
ระยะยาวของค่าเช่า มูลค่ายติุธรรมดงักล่าวส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลในระดบั 2 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในโครงการไปจดจาํนองไวก้บัสถาบนัการเงินเพื่อ
เป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี (ลา้นบาท) 759 619 294 269 
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14. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
  (หน่วย: พนับาท)

 งบการเงินรวม
 

ท่ีดิน อาคาร

เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้
สาํนกังาน ยานพาหนะ 

งานระหวา่ง
ก่อสร้าง รวม

ราคาทุน 
1 มกราคม 2559 9,072 3,928 29,383 7,129 27,565 77,077
ซ้ือเพ่ิม - - 12,444 308 22,093 34,845
โอนเขา้ (หมายเหตุ 10) - - 3,008 - - 3,008
โอนออก (หมายเหตุ 13) - - 4,604 - (29,780) (25,176)
ตดัจาํหน่าย - - - - (19,878) (19,878)
31 ธนัวาคม 2559 9,072 3,928 49,439 7,437 - 69,876
ซ้ือเพ่ิม - - 10,948 39 529 11,516
โอนเขา้ (ออก) - - 339 - (529) (190)
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (194) (2,663) - (2,857)
31 ธนัวาคม 2560 9,072 3,928 60,532 4,813 - 78,345
ค่าเส่ือมราคาสะสม  
1 มกราคม 2559 - 154 10,267 3,788 - 14,209
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 393 7,921 1,014 - 9,328
31 ธนัวาคม 2559 - 547 18,188 4,802 - 23,537
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 393 10,419 601 - 11,413
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับ
ส่วนท่ีจาํหน่าย/        
ตดัจาํหน่าย - - (42) (1,445) - (1,485)
31 ธนัวาคม 2560 - 940 28,565 3,958 - 33,463
มูลค่าสุทธิตามบัญชี  
31 ธนัวาคม 2559  9,072 3,381 31,251 2,635 - 46,339 
31 ธนัวาคม 2560 9,072 2,988 31,967 855 - 44,882 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี
2559 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารทั้งจาํนวน) 9,328 
2560 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารทั้งจาํนวน) 11,411 
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  (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ท่ีดิน อาคาร

เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้
สาํนกังาน ยานพาหนะ 

งานระหวา่ง
ก่อสร้าง รวม

ราคาทุน 
1 มกราคม 2559 9,072 3,928 16,999 4,098 27,556 61,653
ซ้ือเพ่ิม - - 11,403 113 22,072 33,588
โอนเขา้ (หมายเหตุ 10) - - 3,008 - - 3,008
โอนออก (หมายเหตุ 13) - - 4,574 - (29,750) (25,176)
ตดัจาํหน่าย - - - - (19,878) (19,878)
31 ธนัวาคม 2559 9,072 3,928 35,984 4,211 - 53,195
ซ้ือเพ่ิม - - 5,811 - 529 6,340
โอนเขา้ (ออก) - - 339 - (529) (190)
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (194) (2,663) - (2,857)
31 ธนัวาคม 2560 9,072 3,928 41,940 1,548 - 56,488
ค่าเส่ือมราคาสะสม  
1 มกราคม 2559 - 154 5,115 1,360 - 6,629
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 393 5,684 532 - 6,609
31 ธนัวาคม 2559 - 547 10,799 1,892 - 13,238
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 393 7,730 431 - 8,554
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับ
ส่วนท่ีจาํหน่าย/        
ตดัจาํหน่าย - - (42) (1,445) - (1,485)
31 ธนัวาคม 2560 - 940 18,487 878 - 20,305
มูลค่าสุทธิตามบัญชี   
31 ธนัวาคม 2559 9,072 3,381 25,185 2,319 - 39,957 
31 ธนัวาคม 2560 9,072 2,988 23,453 670 - 36,183 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี
2559 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารทั้งจาํนวน) 6,609 
2560 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารทั้งจาํนวน) 8,552 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงได้มาภายใต้
สัญญาเช่าทางการเงิน  โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี เป็นจํานวนเงิน  2 ล้านบาท  (2560: ไม่มี )                   
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2 ลา้นบาท (2560: ไม่มี)) 
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15. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
   (หน่วย: พนับาท)

อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 (ร้อยละต่อปี) 2560 2559 2560 2559
เงินกูย้มืระยะสั้น MLR ถึง MLR - 2 134,151 100,000 134,151 -
รวม  134,151 100,000 134,151 - 

 เงินกูย้ืมดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และคํ้าประกนัโดยบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย 

 ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุ
ในสัญญา เช่น การคงสัดส่วนโครงสร้างของผูถื้อหุน้และการดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้
ใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีกาํหนดในสญัญา เป็นตน้ 

16. เงินกู้ยืมระยะส้ันอ่ืน 

 เงินกู้ยืมระยะสั้ นอ่ืนเป็นเงินกู้ยืมจากบุคคลอ่ืนเพื่อใช้ในดาํเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย            
คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4 - 9 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนภายในเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2561 
เงินกูย้มืดงักล่าวคํ้าประกนัโดยท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

17. ตั๋วแลกเงินระยะส้ัน 

 เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 7/2559 อนุมติัการออกและเสนอ
ขายตัว๋แลกเงินระยะสั้ นภายในวงเงินไม่เกิน 1,700 ลา้นบาท อายุไม่เกิน 270 วนั นับจากวนัท่ีออก             
ตัว๋แลกเงินในแต่ละคร้ัง โดยเสนอขายในรูปแบบเสนอขายกรณีทัว่ไป หรือกรณีวงจาํกดัประเภท            
ผูล้งทุนรายใหญ่และผูล้งทุนสถาบนั หรือกรณีวงจาํกดั ณ ขณะใดขณะหน่ึงไม่เกิน 10 ฉบบั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมียอดคงเหลือของตัว๋แลกเงินระยะส้ันจาํนวน 180 ลา้นบาท โดยมี
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.50 ต่อปี และมีอาย ุ182 - 183 วนั นบัจากวนัท่ีออกตัว๋แลกเงินในแต่ละคร้ังซ่ึงมี
กาํหนดชาํระคืนภายในเดือนกุมภาพนัธ์ - มิถุนายน 2561 บริษทัฯเสนอขายตัว๋แลกเงินดงักล่าวให้แก่         
ผูล้งทุนรายใหญ่และผูล้งทุนสถาบนัโดยไม่มีหลกัประกนั 

18. หุ้นกู้ระยะส้ัน 

 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้ออก
และเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 1,500 ลา้นบาท โดยให้คณะกรรมการบริษทัฯมีอาํนาจพิจารณา
กาํหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้
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 การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้กูร้ะยะสั้นสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม/        

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560  1,087,367 
บวก: ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้  12,633 
หกั: จ่ายคืนหุน้กู ้  (1,100,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  - 

 ภายใตส้ัญญาหุ้นกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การดาํรงอตัราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 

19. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
  (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
เจา้หน้ีการคา้       
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) - 190,343 21,923 201,441 
กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,204,111 1,078,694 425,507 590,794 

รวมเจา้หน้ีการคา้   1,204,111 1,269,037 447,430 792,235 
เจา้หน้ีอ่ืน     
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 4,074 3,581 85,221 112,124 
กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั      
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 114,036 95,360 80,442 83,586 
เงินประกนัผลงาน 158,723 125,531 114,453 91,939 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 6,396 8,390 5,021 7,871 
เจา้หน้ีค่าสาธารณูปโภค 64,561 48,622 36,381 28,941 
เงินรับล่วงหนา้รอจ่ายคืน 34,608 15,434 24,103 14,529 
อ่ืน ๆ 9,835 2,450 3,924 619 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน 392,233 299,368 349,545 339,609 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,596,344 1,568,405 796,975 1,131,844 
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20. หุ้นกู้ระยะยาว 

 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้ออก
และเสนอขายหุ้นกูว้งเงินไม่เกิน 3,000 ลา้นบาท โดยให้กรรมการผูจ้ดัการมีอาํนาจพิจารณากาํหนด
รายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 หุ้นกูร้ะยะยาวคงเหลือจาํนวน 894 ลา้นบาท เป็นหุ้นกูไ้ม่มีประกนั มีอตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี จ่ายดอกเบ้ียทุก 3 เดือน และมีกาํหนดไถ่ถอนในเดือนธนัวาคม 2561 

  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม/        

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
หุน้กูร้ะยะยาว  881,797 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (881,797) 
หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิ  - 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้กูร้ะยะยาวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม/        
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560  - 
บวก: ออกจาํหน่ายเพิ่ม  893,700 
 ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้  6,523 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดัจาํหน่าย  (18,426) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  881,797 

ภายใตส้ญัญาหุน้กู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การดาํรงอตัราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 

21. เงินกู้ยืมระยะยาว 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 2,813,835 2,538,332 1,772,072 1,978,909 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (1,306,997) (1,055,654) (744,931) (831,658) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ 1,506,838 1,482,678 1,027,141 1,147,251 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 2,538,332 1,978,909 
บวก: กูเ้พิ่ม 2,515,283 1,187,666 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (2,239,780) (1,394,503) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 2,813,835 1,772,072 

เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยส่วนใหญ่มีเง่ือนไขการชาํระคืนเงินตน้ในอตัราร้อยละ
ตามท่ีระบุในสัญญาเม่ือมีการปลอดจาํนองหลกัประกนัท่ีวางไวก้บัธนาคาร และตอ้งชาํระคืนทั้งหมด
ภายในปี 2561 - 2574 เงินกูย้ืมระยะยาวน้ีคิดดอกเบ้ียในอตัราลอยตวัอา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียลูกคา้     
ชั้นดีบวกส่วนเพิ่ม 

เงินกูย้มืของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคํ้าประกนัโดยเงินฝากธนาคาร การจาํนองท่ีดินรวมทั้งส่ิงปลูกสร้าง
ท่ีมีอยูแ่ลว้และหรือท่ีจะมีข้ึนต่อไปในอนาคตและคํ้าประกนัโดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ยและกรรมการ
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุ
ในสัญญา เช่น การคงสัดส่วนโครงสร้างของผูถื้อหุ้นและการดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ                   
ผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีกาํหนดในสญัญา เป็นตน้ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสญัญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใชส้รุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
วงเงินกูย้มืท่ียงัมิไดเ้บิกใช ้ 3,342 3,775 985 1,904 
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22. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน
แสดงไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 12,005 8,217 11,575 4,716 
ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:     
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  5,158 4,379 4,974 2,327 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 271 256 260 134 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:     
(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั 1,492 (847) 1,601 350 
การโอนพนกังานระหวา่งบริษทั - - - 4,048 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (2,202) - (2,202) - 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 16,724 12,005 16,208 11,575 

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมรับรู้ในค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบกาํไร
ขาดทุน  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยประมาณ 20 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 20 ปี) (31 ธันวาคม 
2559: 17 - 27 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ: 23 ปี) 

 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

อตัราคิดลด 3.0 2.5 3.0 2.5 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 6.0 6.0 6.0 6.0 

 



 32

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (1.51) 1.82 (1.47) 1.77 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  1.75 (1.49) 1.70 (1.44) 

23. สํารองตามกฎหมาย 

ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหัก
ดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน   
จดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ซ้ือท่ีดินและจ่ายค่างานก่อสร้างระหวา่งปี 2,989,952 6,710,189 1,155,508 2,971,499 
การเปล่ียนแปลงในท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง 186,381 (4,616,228) 488,303 (1,591,009) 
เงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืน 181,911 150,974 201,260 143,663 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 105,120 94,004 17,774 11,480 
ค่าท่ีปรึกษาและบริการอ่ืน 30,920 71,342 20,516 48,366 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 296,828 174,146 168,979 124,259 
ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอน 173,494 134,575 96,950 90,570 
ค่าเช่าและค่าบริการ 19,332 15,074 18,568 14,561 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพย ์
เพ่ือการลงทุน (โอนกลบั) 64,589 95,400 4,589 (22,800) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 300,000 - 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายเงินจ่ายล่วงหนา้             
ค่าซ้ือท่ีดิน 20,000 - - - 

อ่ืน ๆ 149,613 136,420 92,755 83,940 
รวม 4,218,140 2,965,896 2,565,202 1,874,529 
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25. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 60,924 119,446 26,317 78,646 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

ของปีก่อน 10,552 - 8,310 - 
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด 

ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ
ผลแตกต่างชัว่คราว (828) (13,689) 134 5,807 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ใน 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 70,648 105,757 34,761 84,453 

  จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลขาดทุน 

(กาํไร) จากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 298 (169) 320 70 

 298 (169) 320 70 
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รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 47,973 230,768 (117,026) 429,860 
     

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้          

นิติบุคคลคูณอตัราภาษี 9,595 46,154 (23,405) 85,972 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     
รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ - (4,560) (13,638) (4,560) 
ค่าใชจ่้ายท่ีสามารถนาํมาหกัภาษีเพิ่มเติมได้ (3,539) (309) (76) (309) 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถนาํมาหกัภาษีได ้ 5,162 4,256 3,446 3,978 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีไม่ไดต้ั้งสินทรัพย ์     
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 48,754 60,827 60,000 - 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     
นิติบุคคลของปีก่อน 10,552 - 8,310 - 
อ่ืน ๆ 124 (611) 124 (628) 

รวม 61,053 59,603 58,166 (1,519) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น                    
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 70,648 105,757 34,761 84,453 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี      
 รายไดรั้บล่วงหนา้ 1,340 3,192 662 1,403 
 สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 3,345 2,761 3,242 2,315 
 ผลขาดทุนสะสมทางกฎหมายยกไป 13,728 3,112 - - 
 ผลกระทบจากการตดัรายการระหวา่งกนั  29,204 37,425 - - 
รวม 47,617 46,490 3,904 3,718 
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26.  กําไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ                 
(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (พนับาท)  
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (23,048) 123,798 (151,788) 345,406 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท)     
กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.01) 0.03 (0.04) 0.08 

27. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการดาํเนินงานของบริษทัฯ คือ คณะกรรมการบริษทั 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตาม
ประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 2 ส่วนงาน ดงัน้ี  
 ส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์เป็นส่วนงานท่ีดาํเนินธุรกิจขายบา้น ทาวน์เฮา้ส์ อาคารพาณิชย์

และคอนโดมิเนียม รวมถึงการให้บริการบริหารจดัการธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์ห้กับบริษัท             
ในเครือซ่ึงถือเป็นการใหบ้ริการท่ีเก่ียวเน่ืองกนั 

 ส่วนงานธุรกิจให้เช่าพื้นท่ีและบริการ  เป็นส่วนงานท่ีดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการให้เช่าพื้นท่ีใน
ศูนยก์ารคา้ชุมชน (Community Malls) และอาคารจอดรถ 

ผู ้มีอ ํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯ
และบริษัทย่อยประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจาก          
การดาํเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน
และสินทรัพยร์วมในงบการเงิน  
การบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี
สาํหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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ขอ้มูลรายได ้กาํไรของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
  ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  
 ส่วนงานธุรกิจ ใหเ้ช่าพื้นท่ี รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 อสงัหาริมทรัพย ์ และบริการ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 4,257 111 4,368 - 4,368 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 26 18 44 (44) - 
ดอกเบ้ียรับ 265 - 265 (203) 62 
รายไดอ่ื้น 74 18 92 - 92 
รวมรายได้ 4,622 147 4,769 (247) 4,522 
ตน้ทุนขายและบริการ 3,276 103 3,379 (80) 3,299 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 447 25 472 - 472 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  371 12 383 - 383 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 92 92 (28) 64 

รวมค่าใช้จ่าย 4,094 232 4,326 (108) 4,218 
กําไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งขาดทุน
จากเงนิลงทุนในการร่วมค้า 
ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่าย
ภาษเีงนิได้ 528 (85) 443 (139) 304 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน
การร่วมคา้ (52) - (52) - (52) 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทาง 
การเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 476 (85) 391 (139) 252 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (321) (56) (377) 173 (204) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (72) - (72) 1 (71) 
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี 83 (141) (58) 35 (23) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
  ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  
 ส่วนงานธุรกิจ ใหเ้ช่าพื้นท่ี รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 อสงัหาริมทรัพย ์ และบริการ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 3,049 42 3,091 - 3,091 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 79 39 118 (118) - 
ดอกเบ้ียรับ 228 - 228 (205) 23 
รายไดอ่ื้น 210 3 213 - 213 
รวมรายได้ 3,566 84 3,650 (323) 3,327 
ตน้ทุนขายและบริการ 2,189 172 2,361 (135) 2,226 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 284 25 309 - 309 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  299 36 335 - 335 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 102 102 (6) 96 

รวมค่าใช้จ่าย 2,772 335 3,107 (141) 2,966 
กําไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งขาดทุน
จากเงนิลงทุนในการร่วมค้า 
ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่าย
ภาษเีงนิได้ 794 (251) 543 (182) 361 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน
การร่วมคา้ (5) - (5) - (5) 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทาง 
การเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 789 (251) 538 (182) 356 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (237) (47) (284) 159 (125) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (101) (11) (112) 6 (106) 
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี 451 (309) 142 (17) 125 

ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดงันั้นรายไดแ้ละสินทรัพย์
ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

ในปี 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่า
ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 
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28. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 
บริษทัฯ บริษทัย่อยและพนักงานไดเ้ขา้ร่วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติั
กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ บริษทัย่อยและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็น
รายเดือนในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุน ทิสโก้ จาํกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วย
กองทุนของบริษทัฯ 
ในระหวา่งปี 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2560 2559 2560 2559
เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 3.7 2.4 3.6 2.0

29.  เงินปันผล 
 เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่าย

เงินปันผล อนุมติัโดย (ลา้นบาท) ต่อหุน้ (บาท)
เงินปันผลประจาํปี 2558  

(งวดสุดทา้ย)
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี  
22 เมษายน 2559

42 
 

0.01 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2559 42 0.01 
เงินปันผลประจาํปี 2559 

 
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี  

21 เมษายน 2560
42 

 
0.01 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2560 42 0.01 

30. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 
30.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนสรุป

ไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2560 2559 2560 2559
สญัญาก่อสร้างโครงการ  849 1,305 575 1,026
สญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน 125 191 125 -
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30.2 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาจ้างบริหารพืน้ท่ีเช่า 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาจา้งบริหารพื้นท่ีเช่าอายุสัญญา     

มีระยะเวลา 3 ปี 
 บริษัทย่อยตอ้งจ่ายค่าบริการดังกล่าวตามอตัราท่ีระบุในสัญญาและมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย     

ในอนาคตภายใตส้ญัญาดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท)
 งบการเงินรวม
 2560 2559
จ่ายชาํระ  
 ภายใน 1 ปี 7 7
 มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 7 13

30.3 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าดําเนินงาน 
 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคารกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

แห่งหน่ึงและสญัญาเช่ายานพาหนะ อายขุองสญัญามีระยะเวลา 3 - 5 ปี 
 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท)
 งบการเงินรวม/               

งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2560 2559
จ่ายชาํระ  
 ภายใน 1 ปี 14 15
 มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี 15 21

30.4 การคํา้ประกัน 
 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือคํ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯและบริษัทย่อย                

ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ ดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2560 2559 2560 2559
หนงัสือคํ้าประกนัการจดัทาํและ
บาํรุงรักษาสาธารณูปโภค 419 166 101 89

 หนังสือคํ้ าประกันดังกล่าวของบริษทัฯและบริษทัย่อยคํ้ าประกันโดยเงินฝากธนาคารและการจด
จาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 
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30.5 ภาระจํายอม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีท่ีดินในโครงการท่ีติดภาระจาํยอมสรุป

ไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2560 2559 2560 2559
ท่ีดินในโครงการท่ีติดภาระ      
จาํยอมจาํนวนประมาณ (ไร่) 87 77 46 43

 มูลค่าของท่ีดินท่ีติดภาระจาํยอมดังกล่าวได้รวมเป็นตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละ
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนแลว้ 

31. เคร่ืองมือทางการเงิน 
31.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 
 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 

107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่คราว ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ีตัว๋เงินรับ เงินให้กูย้ืม 
เงินลงทุน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้มืระยะสั้น และเงินกูย้มืระยะยาว บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
มีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 
ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน              
และเงินใหกู้ย้มื ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดใหมี้นโยบายและวิธีการในการควบคุม
สินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญั
จากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ี การให้สินเช่ือของบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจาก
บริษทัฯและบริษทัย่อยมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยู่จาํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดท่ี
บริษทัฯและบริษทัย่อยอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้และ
ลูกหน้ีอ่ืน และเงินใหกู้ย้มืท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 
ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน 
เงินลงทุนชัว่คราว เงินให้กูย้ืม เงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยาว สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการ
เงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบั
อตัราตลาดในปัจจุบนั  
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และสาํหรับสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนด หรือ วนัท่ีมีการ
กาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี      
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 (หน่วย: ลา้นบาท)  
 งบการเงินรวม 
 อตัราดอกเบี้ยคงที่ อตัราดอกเบี้ย    
 ภายใน 1 ปี มากกวา่ 1 ถึง 5 ปี ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด ไม่มีอตัราดอกเบี้ย รวม อตัราดอกเบี้ยที่แทจ้ริง 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
           (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - 80 203 81 136 161 339 0.10 - 1.10 0.10 - 1.35 
เงินลงทุนชัว่คราว - 5 - - - - - - - 5 - - 
ลูกหนี้ตัว๋เงินรับ - 121 - - - - - - - 121 - 6.90 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกนั - - - - 45 49 - - 45 49 0.10 - 1.50  1.40 - 1.60 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั - - 796 836 - - - - 796 836 7.00 7.00 
 - 126 796 836 125 252 81 136 1,002 1,350  
หนีส้ินทางการเงนิ             
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - - - - 134 100 - - 134 100 6.90 - 9.00 4.60 - 4.85 
เงินกูย้มืระยะสั้นอื่น 210 - - - - - - - 210 - 4.00 - 9.00 - 
ตัว๋แลกเงินระยะสั้น 176 1,527 - - - - - - 176 1,527 6.50 4.50 - 5.00 
หุน้กูร้ะยะสั้น - 1,087 - - - - - - - 1,087 - 5.00 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 509 - - - - - - - 509 - 6.00 - 10.00 - 
หุน้กูร้ะยะยาว - - 882 - - - - - 882 - 6.00 - 
หนี้สินตามสญัญาขายลดตัว๋เงิน - 123 - - - - - - - 123 - 2.60 
เงินกูย้มืระยะยาว - - - - 2,814 2,599 - - 2,814 2,599 4.50 - 7.15 4.60 - 7.50 
 895 2,737 882 - 2,948 2,699 - - 4,725 5,436  
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   อตัราดอกเบี้ย    
 อตัราดอกเบี้ยคงที่ ปรับขึ้นลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบี้ย 
 ภายใน 1 ปี มากกวา่ 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม ที่แทจ้ริง 
   2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
           (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - 10 108 80 131 90 239 0.37 - 1.10 0.10 - 1.10 
เงินลงทุนชัว่คราว - 5 - - - - - - - 5 - - 
ลูกหนี้ตัว๋เงินรับ - 121 - - - - - - - 121 - 6.90 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกนั - - - - 35 43 - - 35 43 0.10 - 1.50 1.40 - 1.50 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั - - 2,998 3,362 - - - - 2,998 3,362 6.63 - 7.00 6.63 - 7.00 
 - 126 2,998 3,362 45 151 80 131 3,123 3,770   
หนีส้ินทางการเงนิ             
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - - - - 134 - - - 134 - 6.90 - 9.00 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นอื่น 210 - - - - - - - 210 - 4.00 - 9.00 - 
ตัว๋แลกเงินระยะสั้น 176 1,527 - - - - - - 176 1,527 6.50 4.50 - 5.00 
หุน้กูร้ะยะสั้น - 1,087 - - - - - - - 1,087 - 5.00 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 1,243 429 - - - - - - 1,243 429 6.00 - 10.00 6.63 - 7.00 
หุน้กูร้ะยะยาว - - 882 - - - - - 882 - 6.00 - 
หนี้สินตามสญัญาขายลดตัว๋เงิน - 123 - - - - - - - 123 - 2.60 
เงินกูย้มืระยะยาว - - - - 1,772 2,003 - - 1,772 1,979 4.50 - 7.15 4.60 - 7.50 
 1,629 3,166 882 - 1,906 2,003 - - 4,417 5,145   
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31.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น เงินให้
กู ้ยืมและเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบ้ียใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด บริษัทฯและบริษัทย่อยจึง
ประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน  

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์ันหรือจ่ายชาํระ
หน้ีสินในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัได้
อยา่งเป็นอิสระในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วิธีการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของ
เคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายติุธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกาํหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์าร
วดัมูลค่าท่ีเหมาะสม  

32. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย คือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้าง
ทุนท่ีเหมาะสมเพื่อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยและเสริมสร้างมูลค่าการถือ
หุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนดงัน้ี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2560 2559 2560 2559
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน 1.28:1 1.41:1 1.01:1 1.18:1

33. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 1/2561 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯ 
ขายเงินลงทุนทั้ งหมดในสัดส่วนร้อยละ 50 ของบริษทั เซนิท แมเนจเมน้ท์ จาํกัด ให้กับผูร่้วมคา้            
ในราคา 50,812,500 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจาํนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท หุ้นสามัญ
จาํนวน 6,450,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 6.25 บาท และรับคืนเงินทดรองอีก 10,000,000 บาท 

34.  การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 
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