
 

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

รำยงำนและงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำล 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2561 



 

 

 

 

 

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

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดง
กำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั                    
และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จ  ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั  
ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำน
กำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบในกำรใหข้อ้สรุป
เก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

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

ข้อสรุป  
ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

พนูนำรถ เผำ่เจริญ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5238 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

กรุงเทพฯ: 14 พฤษภำคม 2561 



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

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

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

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 252,052               160,812               126,260               90,044                 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3 38,593                 40,972                 125,719               119,745               

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 4 7,508,569           7,856,269           4,063,071           4,259,615           

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน 13,861                 13,861                 13,861                 13,861                 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 21,102                 57,382                 8,161                   25,269                 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,834,177           8,129,296           4,337,072           4,508,534           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 14, 18.4 41,458                 45,124                 23,055                 34,700                 

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
   และดอกเบ้ียคา้งรับ 2 806,325               803,466               3,544,845           3,324,728           

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -                           -                           844,558               844,558               

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 6 -                           31,303                 27,498                 68,310                 

ท่ีดินรอการพฒันา 4 1,317,049           1,323,125           1,272,339           1,278,415           

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 7 1,215,037           1,232,487           608,548               609,926               

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 42,139                 44,882                 34,274                 36,183                 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14,474                 14,196                 13,400                 13,011                 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 47,802                 47,617                 3,914                   3,904                   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 67,835                 23,980                 31,730 13,067

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,552,119           3,566,180           6,404,161           6,226,802           

รวมสินทรัพย์ 11,386,296         11,695,476         10,741,233         10,735,336         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงฐานะการเงิน 



ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

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

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 9 134,104               134,151               134,104               134,151               

เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน 10 295,000               210,000               295,000               210,000               

ตัว๋แลกเงินระยะสั้น 11 177,071               176,150               177,071               176,150               

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 12 1,472,221           1,596,344           804,686               796,975               

เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 114,068               137,145               85,607                 112,837               

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 532,250               508,650               1,319,065           1,242,765           

ส่วนของหุ้นกูร้ะยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 13 884,823               881,797               884,823               881,797               

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 14 1,354,069           1,306,997           927,477               744,931               

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 29,064                 17,074                 -                           -                           

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 57,656                 57,094                 50,322                 43,316                 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 5,050,326           5,025,402           4,678,155           4,342,922           

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน   

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
   กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 1,124,849           1,506,838           689,283               1,027,141           

เงินประกนัค่าเช่าและค่าบริการ 23,896                 24,323                 -                           -                           

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 18,279                 16,724                 17,718                 16,208                 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 491                      849                      491                      849                      

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,167,515           1,548,734           707,492               1,044,198           

รวมหนีสิ้น 6,217,841           6,574,136           5,385,647           5,387,120           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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



ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

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

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 

   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 4,200 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท 2,100,000           2,100,000           2,100,000           2,100,000           

   ทุนท่ีออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
      หุ้นสามญั 4,200 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท 2,100,000           2,100,000           2,100,000           2,100,000           

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 2,438,833           2,438,833           2,438,833           2,438,833           

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 8,925                   8,925                   8,925                   8,925                   

กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 92,651                 92,651                 92,651                 92,651                 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 543,529               496,604               715,177               707,807               

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (32,130)               (32,130)               -                           -                           

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 5,151,808           5,104,883           5,355,586           5,348,216           

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 16,647                 16,457                 -                           -                           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,168,455           5,121,340           5,355,586           5,348,216           

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 11,386,296         11,695,476         10,741,233         10,735,336         

-                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

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



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กําไรขาดทุน:

รายได้
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 984,170        999,631        494,104        609,179        

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 30,590          24,461          20,098          14,934          

รายไดอ่ื้น
   ดอกเบ้ียรับ 13,860          15,960          52,466          55,431          

   กาํไรจากการขายเงินลงทุนในการร่วมคา้ 10,065          -                    -                    -                    

   อ่ืน ๆ 6,033            3,555            4,449            1,526            

รวมรายได้ 1,044,718     1,043,607     571,117        681,070        

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 712,373        677,400        360,696        372,451        

ตน้ทุนการใหเ้ช่าและบริการ 26,138          30,102          11,754          8,669            

ค่าใชจ่้ายในการขาย 83,427          110,288        43,449          66,889          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 89,355          91,604          84,574          82,303          

รวมค่าใช้จ่าย 911,293        909,394        500,473        530,312        

กําไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 
   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 133,425        134,213        70,644          150,758        

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 6.2 (8,911)           (17,644)         -                    -                    

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 124,514        116,569        70,644          150,758        

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (58,658)         (31,332)         (59,390)         (47,833)         

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 65,856          85,237          11,254          102,925        

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (18,741)         (37,031)         (3,884)           (29,469)         

กําไรสําหรับงวด 47,115          48,206          7,370            73,456          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด -                    -                    -                    -                    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 47,115          48,206          7,370            73,456          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

การแบ่งปันกําไร 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 46,925          48,092          7,370            73,456          

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 190               114               

47,115          48,206          

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 46,925          48,092          7,370            73,456          

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 190               114               

47,115          48,206          

กําไรต่อหุ้น 16

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 

   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.011            0.011            0.002            0.017            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 65,856          85,237          11,254          102,925        

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 21,395          25,714          4,509            4,278            

   โอนกลบัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (468)              -                    -                    -                    

   กาํไรจากการขายเงินลงทุนในการร่วมคา้ (10,065)         -                    -                    -                    

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในการร่วมคา้ 8,911            17,644          -                    -                    

   ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนชัว่คราว -                    31                 -                    31                 

   ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู้ 3,026            -                    3,026            -                    

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,555            1,358            1,510            1,309            

   ดอกเบ้ียรับ (13,860)         (15,960)         (52,466)         (55,431)         

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 58,658          31,332          59,390          47,833          

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 135,008        145,356        27,223          100,945        

 สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน) 

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2,959            89                 (5,910)           13,496          

   ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 379,155        (86,884)         224,815        (14,186)         

   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน -                    (20,000)         -                    -                    

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 81                 1,055            193               3,609            

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (72)                (1,791)           (9)                  (143)              

 หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (135,598)       85,129          (10,575)         (70,284)         

   เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (23,077)         (44,220)         (27,229)         (32,124)         

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 563               2,740            7,006            2,788            

   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (785)              1,786            (357)              (12)                

 เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 358,234        83,260          215,157        4,089            

   รับดอกเบ้ีย 2,532            -                    2,532            24,761          

   จ่ายดอกเบ้ีย (71,643)         (58,454)         (62,379)         (47,757)         

   จ่ายภาษีเงินได้ (10,897)         (10,654)         (5,634)           (6,782)           

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 278,226        14,152          149,676        (25,689)         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง 219               -                    11,645          -                    

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและดอกเบ้ียคา้งรับลดลง (เพ่ิมข้ึน) -                    (14,422)         (170,248)       183,720        

เงินลงทุนในบริษทัร่วมคา้เพ่ิมข้ึน -                    (24,575)         -                    (24,575)         

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมคา้ 40,813          -                    40,813          -                    

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (305)              (2,355)           (262)              (2,222)           

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,349)           (1,003)           (1,349)           (1,003)           

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเพ่ิมข้ึน -                    (4,429)           -                    -                    

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 39,378          (46,784)         (119,401)       155,920        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (47)                (8,379)           (47)                60,000          

เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืนเพ่ิมข้ึน 85,000          436,060        85,000          276,060        

ตัว๋แลกเงินระยะสั้นลดลง -                    (1,116,944)    -                    (1,116,944)    

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน 23,600          496,000        76,300          522,855        

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 181,430        598,494        32,928          396,733        

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (516,347)       (520,528)       (188,240)       (373,320)       

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (226,364)       (115,297)       5,941            (234,616)       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 91,240          (147,929)       36,216          (104,385)       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 160,812        338,691        90,044          238,923        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด 252,052        190,762        126,260        134,538        

-                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



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

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนของผูมี้

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุน ส่วนตํ่ากวา่ทุนจาก รวม ส่วนไดเ้สียท่ี รวม
ท่ีออกและชาํระ จากการจ่ายโดย กาํไรสะสม การรวมธุรกิจภายใต้ ส่วนของผูถื้อหุน้ ไม่มีอาํนาจควบคุม ส่วนของ
เตม็มูลค่าแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่จดัสรร การควบคุมเดียวกนั ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 2,100,000             2,438,833             8,925                    92,651                  562,846                (32,130)                 5,171,125             17,884                  5,189,009             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - -                            -                            -                            48,092                  - 48,092                  114                       48,206                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 2,100,000             2,438,833             8,925                    92,651                  610,938                (32,130)                 5,219,217             17,998                  5,237,215             

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 2,100,000             2,438,833             8,925                    92,651                  496,604                (32,130)                 5,104,883             16,457                  5,121,340             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - -                            -                            -                            46,925                  - 46,925                  190                       47,115                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 2,100,000             2,438,833             8,925                    92,651                  543,529                (32,130)                 5,151,808             16,647                  5,168,455             

-                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เจ.เอส.พ .ี พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุน
ท่ีออกและชาํระ จากการจ่ายโดย รวมส่วนของ
เตม็มูลค่าแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่จดัสรร ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 2,100,000          2,438,833          8,925                 92,651               902,875             5,543,284          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         73,456               73,456               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มนีาคม 2560 2,100,000          2,438,833          8,925                 92,651               976,331             5,616,740          

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 2,100,000          2,438,833          8,925                 92,651               707,807             5,348,216          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         7,370                 7,370                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มนีาคม 2561 2,100,000          2,438,833          8,925                 92,651               715,177             5,355,586          

-                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กาํไรสะสม

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม 2561



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษัท เจ.เอส.พี . พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้ งและ                         
มีภูมิล าเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยมีท่ีอยู่ตาม                      
ท่ีจดทะเบียนอยูท่ี่ 43 พระรามท่ี ๒ ซอย 54 แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย       
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากัด (มหาชน)      
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษัทย่อย”) โดยใช้เกณฑ์
เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ของกลุ่มบริษทั  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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1.4  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

 ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับ                 
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบั
การเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมา
ถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคบัใช้ในอนำคต 

 ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง 
รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 หลกัการส าคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 เร่ือง สัญญา

ก่อสร้าง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง กิจการ
ตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่
ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับ
การรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึง
ส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่
ลูกคา้ และก าหนดใหกิ้จการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด
ในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน
ในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

1.5 นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน    
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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2. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บริษทัฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2561 2560 2561 2560 นโยบายการก าหนดราคา 

รำยกำรธุรกจิกบับริษัทย่อย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ดอกเบ้ียรับ - - 38,654 39,524 ร้อยละ 6.63 - 7.50 ต่อปี 

ดอกเบ้ียจ่าย - - 12,543 7,153 ร้อยละ 6.63 - 7.00 ต่อปี 

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ - - 3,955 3,955 ตามมูลค่าเทียบเคียงกบัมูลค่า
ของพื้นท่ีท่ีใกลเ้คียงกนั 

รายไดค่้าบริหารโครงการ - - 8,737 6,917 ราคาทุน 

ขายท่ีดิน - - - 19,582 ราคาทุน 

รำยกำรธุรกจิกบับริษัทร่วมค้ำ      

ดอกเบ้ียรับ 13,731 14,422 13,731 14,422 ร้อยละ 7.00 ต่อปี 

ดอกเบ้ียจ่าย 2,466 822 2,466 822 ร้อยละ 10.00 ต่อปี 

รายไดค่้าบริหารโครงการ 1,640 366 1,640 366 ราคาทุน 

รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     

ดอกเบ้ียจ่าย 10,419 1,341 10,419 1,341 ร้อยละ 6.00 - 15.00 ต่อปี 

ค่าเช่าส านกังานและค่าบริการ 2,507 2,480 2,507 2,480 ตามมูลค่าเทียบเคียงกบัมูลค่า
ของพื้นท่ีท่ีใกลเ้คียงกนั 

 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม  
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

 (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 3)    

บริษทัยอ่ย - - 112,130 99,438 

บริษทัร่วมคา้ 4,882 3,242 4,882 3,242 

รวม 4,882 3,242 117,012 102,680 

ลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน (หมำยเหตุ 3)    

บริษทัยอ่ย - - 199 35 

บริษทัร่วมคา้ - 10,001 - 10,001 

รวม - 10,001 199 10,036 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม  
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

     

 (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงนิให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

   และดอกเบีย้ค้ำงรับ 

   

บริษทัยอ่ย - - 2,675,151 2,466,249 

บริษทัร่วมคา้ 869,694 858,479 869,694 858,479 

รวม 869,694 858,479 3,544,845 3,324,728 

หกั: ส ารองผลขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (63,369) (55,013) - - 

สุทธิ 806,325 803,466 3,544,845 3,324,728 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 12)     

บริษทัยอ่ย - - 21,602 21,923 

รวม - - 21,602 21,923 

เจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน (หมำยเหตุ 12)     

บริษทัยอ่ย - - 93,656 81,146 

บริษทัร่วมคา้ 9,907 466 9,907 466 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 2,278 1,346 2,278 1,347 

กรรมการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24,048 2,262 24,048 2,262 

รวม 36,233 4,074 129,889 85,221 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 786,815 734,115 

บริษทัร่วมคา้ 100,000 100,000 100,000 100,000 

กรรมการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 432,250 408,650 432,250 408,650 

รวม 532,250 508,650 1,319,065 1,242,765 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมคา้ คิดดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 6.63 - 7.50 และมีก าหนดช าระคืน
เงินตน้เม่ือทวงถาม แต่อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไม่มีความตั้งใจท่ีจะเรียกช าระคืนเงินตน้ภายในอนาคต
อนัใกล ้ดงันั้นเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวจึงจดัประเภทเป็นเงินใหกู้ย้มืระยะยาว 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 เงินกูย้ืมจากบริษทัย่อยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6.63 - 7.00 ต่อปี และมีก าหนดช าระคืนเงินตน้                  

เม่ือทวงถาม 
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 เงินกูย้ืมจากบริษทัร่วมคา้คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 10 ต่อปี และมีก าหนดช าระคืนเงินตน้ในเดือน
เมษายน 2561 เงินกู้ดังกล่าวค ้ าประกันโดยการจดจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษัทย่อย                     

แห่งหน่ึง และค ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัฯ 

เงินกูย้ืมจากกรรมการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6.00 - 15.00 ต่อปี และมี
ก าหนดช าระคืนเงินต้นในเดือนพฤษภาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 เงินกู้ยืมดังกล่าวค ้ าประกัน             
โดยท่ีดินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 การเคล่ือนไหวของเงินให้กู ้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน               
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 1 มกราคม 2561 เพิ่มข้ึน ลดลง 31 มีนาคม 2561 

เงนิให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน
และดอกเบีย้ค้ำงรับ 

    

   บริษทัร่วมคา้ 858,479 13,731 (2,516) 869,694 

   หกั: ส ารองผลขาดทุนจากเงินลงทุนใน
การร่วมคา้ (55,013) (8,356) - (63,369) 

 803,466 5,375 (2,516) 806,325 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     

   บริษทัร่วมคา้ 100,000 - - 100,000 

   กรรมการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 408,650 174,720 (151,120) 432,250 

 508,650 174,720 (151,120) 532,250 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 1 มกราคม 2561 เพิ่มข้ึน ลดลง 31 มีนาคม 2561 

เงนิให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน
และดอกเบีย้ค้ำงรับ 

    

   บริษทัยอ่ย 2,466,249 250,371 (41,469) 2,675,151 

   บริษทัร่วมคา้ 858,479 13,731 (2,516) 869,694 

 3,324,728 264,102 (43,985) 3,544,845 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     

   บริษทัยอ่ย 734,115 57,800 (5,100) 786,815 

   บริษทัร่วมคา้ 100,000 - - 100,000 

   กรรมการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 408,650 174,720 (151,120) 432,250 

 1,242,765 232,520 (156,220) 1,319,065 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 6,254 6,040 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 143 134 

รวม 6,397 6,174 

ภาระค ้าประกนัระหวา่งกนั 

 บริษทัฯมีภาระจากการค ้าประกนัให้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                
งบการเงินขอ้ 14 

3. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

      (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

 (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2)    

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ - - - - 

คา้งช าระ     

 ไม่เกิน 2 เดือน  1,640 1,337 13,013 10,598 

 2 - 4 เดือน 535 371 3,172 3,008 

 4 - 6 เดือน 659 795 9,921 8,880 

 6 - 12 เดือน 1,682 739 22,135 22,190 

 มากกวา่ 12 เดือน 366 - 68,771 58,004 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,882 3,242 117,012 102,680 

    

    

    

    

    

    



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 7 

      (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

 (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั    

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 6,419 4,682 - - 

คา้งช าระ     

 ไม่เกิน 2 เดือน  18,384 14,859 3,930 3,930 

 2 - 4 เดือน 4,422 3,374 2,065 1,090 

 4 - 6 เดือน 1,935 2,169 200 440 

 6 - 12 เดือน 2,337 4,797 600 660 

 มากกวา่ 12 เดือน 3,068 1,999 837 838 

รวม 36,565 31,880 7,632 6,958 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (4,372) (4,840) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 32,193 27,040 7,632 6,958 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 37,075 30,282 124,644 109,638 

ลูกหน้ีอ่ืน     

เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) - 10,001 199 10,036 

อ่ืน ๆ  1,518 689 876 71 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 1,518 10,690 1,075 10,107 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 38,593 40,972 125,719 119,745 

4. ต้นทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์  
 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยส์ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

31 มีนาคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 7,856,269 4,259,615 

ท่ีดินและค่าพฒันาท่ีดินเพิ่มข้ึน 3,115 1,908 

ค่าก่อสร้างเพิ่มข้ึน 330,103 133,973 

ตน้ทุนการกูย้มื(1) 25,379 22,195 

รับรู้เป็นตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย ์ (712,373) (360,696) 

โอนจากท่ีดินรอการพฒันา 6,076 6,076 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 7,508,569 4,063,071 

(1)อัตราการต้ังขึน้เป็นทุนร้อยละ 5.65 ถึง 15.00 ต่อปี    
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในโครงการและท่ีดินรอการพฒันาไปจดจ านองไว้
กบัธนาคารพาณิชย ์กรรมการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือและการออก
หนงัสือค ้าประกนัสรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 6,996 7,417 3,798 4,009 

ท่ีดินรอการพฒันา 1,274 1,280 1,229 1,235 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัโครงการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม
2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

มูลค่าประมาณของโครงการท่ีเปิดด าเนินการอยู ่     

   และเร่ิมมีการท าสัญญาแลว้ 30,715 30,709 17,287 17,287 

จ านวนเงินท่ีไดท้  าสัญญาตามสัญญาจะซ้ือจะขาย     

   ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 18,205 17,835 9,422 9,354 

ร้อยละของยอดขายรวมของโครงการท่ีเปิด     

   ด าเนินการอยู ่ 59% 58% 55% 54% 

จ านวนเงินตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินพร้อม     

   ส่ิงปลูกสร้างท่ียงัไม่ไดรั้บรู้เป็นรายได ้ 2,790 3,561 1,296 1,820 

 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 9 

5. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 
ระหวา่งงวดสามเดือน   
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม   

2561 

 

2560  2561 2560 2561 2560 2561 2560 

  (ตรวจสอบแลว้) (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ตรวจสอบแลว้)   

บริษทั ไชน่า เซ็นเตอร์ (สาทร-

กลัปพฤกษ)์ จ  ากดั 

 

150,000 

 

150,000 

 

90 

 

90 

 

134,970 

 

134,970 - - 

บริษทั เจ.เอส.พี. โกลเดน้ทแ์ลนด ์จ ากดั 200,000 200,000 100 100 199,970 199,970 - - 

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

บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี         

แมเนจเมนท ์จ ากดั 

 

300,000 

 

300,000 

 

100 

 

100 

 

300,000 

 

300,000 

 

- 

 

- 

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

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

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

บริษทั เจ.เอส.พี. แอสพลสั จ ากดั 50,000 50,000 100 100 49,998 49,998 - - 

รวม     1,144,558 1,144,558 - - 

หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (300,000)* (300,000)*   

สุทธิ     844,558 844,558   

* ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทั เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมนท ์จ ากดั 

6. เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
6.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 เงินลงทุนในการร่วมค้าซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษัทฯและบริษัทอ่ืนควบคุมร่วมกัน                        

มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
  (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี 

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

มูลค่าตามบญัชี 

ตามวธีิราคาทุน 

  31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษทั เจเอสพี โอเช่ียน จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 55 55 (37,870) (34,612) 13,750 13,750 

บริษทั เจ.เอส.พี. จงเทียน จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 55 55 (25,499) (20,401) 13,748 13,748 

บริษทั เซนิท แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ - 50 - 31,303 - 40,812 

รวม    (63,369) (23,710) 27,498 68,310 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯไดน้ าขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ตามวิธีส่วนไดเ้สียจ านวน 
63 ลา้นบาท ไปหกัจากเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัร่วมคา้ในงบการเงินรวม (31 ธนัวาคม 2560: 55 ลา้นบาท) 
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 บริษัท เซนิท แมเนจเม้นท์ จ ำกดั 

 เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 1/2561 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯ 
ขายเงินลงทุนทั้ งหมดในสัดส่วนร้อยละ 50 ของบริษทั เซนิท แมเนจเมน้ท์ จ  ากัด ให้กับผูร่้วมคา้                 
ในราคา 40,812,500 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท หุ้นสามัญ
จ านวน 6,450,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 6.25 บาท และรับคืนเงินทดรอง 10,000,000 บาท 

6.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจาก       
การลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวม ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
การร่วมคา้ งบการเงินรวม 

 2561 2560 

บริษทั เจเอสพี โอเช่ียน จ ากดั (3,258) (6,328) 

บริษทั เจ.เอส.พี. จงเทียน จ ากดั (5,098) (5,026) 

บริษทั เซนิท แมเนจเมน้ท ์จ ากดั (555) (6,290) 

รวม (8,911) (17,644) 

 ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัร่วมคา้ท่ีรับรู้ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

7. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนคือท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทัฯและบริษทัย่อยซ่ึงบริษทัฯและ              
บริษทัยอ่ยถือครองไวเ้พื่อหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าและการใหบ้ริการ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี                   
31 มีนาคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 1,232,487 609,926 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (17,450) (1,378) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 1,215,037 608,548 
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บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้ าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในโครงการไปจดจ านองไวก้บัธนาคารพาณิชย ์

บริษทัร่วมคา้ และบริษทัอ่ืนเพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 1,215 759 609 294 

8. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2561 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 44,882 36,183 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 305 262 

โอนจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (173) - 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (2,875) (2,171) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 42,139 34,274 

9. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

    (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ีย                           
(ร้อยละต่อปี) 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม
2560 

   (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน MLR ถึง MLR - 0.25 134,104 134,151 134,104 134,151 

รวม  134,104 134,151 134,104 134,151 

 เงินกูย้ืมดงักล่าวค ้าประกนัโดยการจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และค ้าประกนัโดยบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย 

 ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น 
การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสญัญา เป็นตน้ 
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10. เงินกู้ยืมระยะส้ันอ่ืน 

 เงินกู้ยืมระยะสั้ นอ่ืนเป็นเงินกู้ยืมจากบุคคลอ่ืนและบริษัทอ่ืนเพื่อใช้ในด าเนินงานของบริษัทฯ                   
คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4 - 12 ต่อปี และมีก าหนดช าระคืนภายในเดือนพฤษภาคม 2561 - มกราคม 
2562 เงินกูย้มืดงักล่าวค ้าประกนัโดยท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

11. ตั๋วแลกเงินระยะส้ัน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯมียอดคงเหลือของตัว๋แลกเงินระยะสั้นจ านวน 180 ลา้นบาท โดยมี
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.50 ต่อปี และมีอาย ุ182 - 183 วนั นบัจากวนัท่ีออกตัว๋แลกเงินในแต่ละคร้ังซ่ึงมี
ก าหนดช าระคืนภายในเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2561 บริษทัฯเสนอขายตัว๋แลกเงินดงักล่าวให้แก่              
ผูล้งทุนรายใหญ่และผูล้งทุนสถาบนัโดยไม่มีหลกัประกนั 

12. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้       

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) - - 21,602 21,923 

กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,066,270 1,204,111 406,077 425,507 

รวมเจา้หน้ีการคา้   1,066,270 1,204,111 427,679 447,430 

เจา้หน้ีอ่ืน     

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 36,233 4,074 129,889 85,221 

กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั      

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 78,578 114,036 47,379 80,442 

เงินประกนัผลงาน 152,215 158,723 103,627 114,453 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 6,809 6,396 6,511 5,021 

เจา้หน้ีค่าสาธารณูปโภค 66,794 64,561 38,861 36,381 

เงินรับล่วงหนา้รอจ่ายคืน 37,525 34,608 27,914 24,103 

อ่ืน ๆ 27,797 9,835 22,826 3,924 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน 405,951 392,233 377,007 349,545 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,472,221 1,596,344 804,686 796,975 
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13. หุ้นกู้ระยะยำว 

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

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 หุ้นกูร้ะยะยาวคงเหลือจ านวน 894 ลา้นบาท เป็นหุ้นกูไ้ม่มีประกนั มีอตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี จ่ายดอกเบ้ียทุก 3 เดือน และมีก าหนดไถ่ถอนในเดือนธนัวาคม 2561 

  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม/           
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หุน้กูร้ะยะยาว  884,823 

หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (884,823) 

หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิ  - 

 การเปล่ียนแปลงของบัญชีหุ้นกู้ระยะยาวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561                            
มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม/           
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561  881,797 

บวก: ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้  3,026 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561  884,823 

ภายใตส้ญัญาหุน้กู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การด ารงอตัราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 

14. เงินกู้ยืมระยะยำว 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 2,478,918 2,813,835 1,616,760 1,772,072 

หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (1,354,069) (1,306,997) (927,477) (744,931) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ 1,124,849 1,506,838 689,283 1,027,141 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 14 

การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561                    
มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 2,813,835 1,772,072 

บวก: กูเ้พิ่ม 181,430 32,928 

หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (516,347) (188,240) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 2,478,918 1,616,760 

 เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยส่วนใหญ่มีเง่ือนไขการช าระคืนเงินตน้ในอตัราร้อยละ
ตามท่ีระบุในสัญญาเม่ือมีการปลอดจ านองหลกัประกนัท่ีวางไวก้บัธนาคาร และตอ้งช าระคืนทั้งหมด
ภายในปี 2561 - 2574 เงินกูย้ืมระยะยาวน้ีคิดดอกเบ้ียในอตัราลอยตวัอา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียลูกคา้     
ชั้นดีบวกส่วนเพิ่ม 

 เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยค ้าประกนัโดยเงินฝากธนาคาร การจ านองท่ีดินรวมทั้ง                
ส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้และหรือท่ีจะมีข้ึนต่อไปในอนาคตและค ้าประกนัโดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
และกรรมการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุ
ในสัญญา เช่น การคงสัดส่วนโครงสร้างของผูถื้อหุ้นและการด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ                   
ผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสญัญา เป็นตน้ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสญัญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใชส้รุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

วงเงินกูย้มืท่ียงัมิไดเ้บิกใช ้ 2,904 3,342 743 985 
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15. ภำษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภำษเีงนิได้ปัจจุบนั:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 18,926 30,581 3,894 21,763 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                             
นิติบุคคลของปีก่อน - 8,310 - 8,310 

ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด          
ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั
รายการผลแตกต่างชัว่คราว (185) (1,860) (10) (604) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ใน 

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 18,741 37,031 3,884 29,469 

16.  ก ำไรต่อหุ้น 

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

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ก าไรส าหรับงวด (พนับาท)      

 ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 47,115 48,092 7,370 73,456 

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

ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.011 0.011 0.002 0.017 
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17. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานของบริษทัฯ คือ คณะกรรมการบริษทั 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตาม
ประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 2 ส่วนงาน ดงัน้ี  
• ส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์เป็นส่วนงานท่ีด าเนินธุรกิจขายบา้น ทาวน์เฮา้ส์ อาคารพาณิชย์

และคอนโดมิเนียม รวมถึงการให้บริการบริหารจดัการธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์ห้กับบริษัท            

ในเครือซ่ึงถือเป็นการใหบ้ริการท่ีเก่ียวเน่ืองกนั 

• ส่วนงานธุรกิจให้เช่าพื้นท่ีและบริการ  เป็นส่วนงานท่ีด าเนินธุรกิจเก่ียวกับการให้เช่าพื้นท่ี             

ในศูนยก์ารคา้ชุมชน (Community Malls) และอาคารจอดรถ 

ผู ้มีอ  านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯ
และบริษัทย่อยประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจาก          
การด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน
และสินทรัพยร์วมในงบการเงิน  
การบนัทึกบญัชีส าหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี
ส าหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี           
31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

  ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  

 ส่วนงานธุรกิจ ใหเ้ช่าพื้นท่ี รวมส่วนงาน และตดัรายการ  

 อสงัหาริมทรัพย ์ และบริการ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 984 1,000 31 24 1,015 1,024 - - 1,015 1,024 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 4 4 9 7 13 11 (13) (11) - - 

ดอกเบ้ียรับ 65 63 - - 65 63 (51) (47) 14 16 

รายไดอ่ื้น 16 4 - - 16 4 - - 16 4 

รวมรำยได้ 1,069 1,071 40 31 1,109 1,102 (64) (58) 1,045 1,044 

ตน้ทุนขายและบริการ 745 703 29 33 774 736 (36) (28) 738 708 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 82 103 1 7 83 110 - - 83 110 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  88 87 2 5 90 92 - - 90 92 

รวมค่ำใช้จ่ำย 915 893 32 45 947 938 (36) (28) 911 910 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

  ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  

 ส่วนงานธุรกิจ ใหเ้ช่าพื้นท่ี รวมส่วนงาน และตดัรายการ  

 อสงัหาริมทรัพย ์ และบริการ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนส่วนแบ่ง    

ขำดทุนจำกเงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและ        

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 154 178 8 (14) 162 164 (28) (30) 134 134 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน
การร่วมคา้ (9) (18) - - (9) (18) - - (9) (18) 

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยทำง 

กำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 145 160 8 (14) 153 146 (28) (30) 125 116 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (70) (53) (13) (13) (83) (66) 24 35 (59) (31) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (19) (38) - - (19) (38) - 1 (19) (37) 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด 56 69 (5) (27) 51 42 (4) 6 47 48 

18. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

18.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

สญัญาก่อสร้างโครงการ  579 849 383 575 

สญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน  125 125 125 125 
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18.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำจ้ำงบริหำรพืน้ทีเ่ช่ำ 
 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาจา้งบริหารพื้นท่ีเช่าอายสุญัญามีระยะเวลา 3 ปี 

 บริษัทย่อยตอ้งจ่ายค่าบริการดังกล่าวตามอตัราท่ีระบุในสัญญาและมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย     

ในอนาคตภายใตส้ัญญาดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบแลว้) 

จ่ายช าระ   

 ภายใน 1 ปี 7 7 

 มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 5 7 

18.3 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคารกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
แห่งหน่ึงและสญัญาเช่ายานพาหนะ อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 - 5 ปี 

 บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงาน ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

  

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

    (ตรวจสอบแลว้) 

จ่ายช าระ     

 ภายใน 1 ปี   15 14 

 มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี   11 15 

 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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18.4 กำรค ำ้ประกนั 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯและบริษัทย่อย                

ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

หนงัสือค ้าประกนัการจดัท าและ
บ ารุงรักษาสาธารณูปโภค 388 419 79 101 

 หนังสือค ้ าประกันดังกล่าวของบริษัทฯและบริษัทย่อยค ้ าประกันโดยเงินฝากธนาคารและ          

การจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง  

18.5 ภำระจ ำยอม 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีท่ีดินในโครงการท่ีติดภาระจ ายอมสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ท่ีดินในโครงการท่ีติดภาระ      
จ  ายอมจ านวนประมาณ (ไร่) 87 87 46 46 

 มูลค่าของท่ีดินท่ีติดภาระจ ายอมดังกล่าวได้รวมเป็นตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนแลว้ 

19.  กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 


	AUDITOR_REPORT
	FINANCIAL_STATEMENTS
	NOTES

