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

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั)
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดง            
กำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และไดต้รวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จ  ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ยและเฉพำะของ
บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จ  ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน  
ทำงกำรเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค                                      
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำก
กลุ่มบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี ในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอ่ืน ๆ ตำมท่ีระบุใน
ขอ้ก ำหนดนั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น
กำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชีพของขำ้พเจำ้ใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ           

งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำน้ี  
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ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผิดชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ                                                
งบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้ได้
รวมวธีิกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวธีิกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย 
ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

เน่ืองจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยอสังหำริมทรัพยเ์ป็นตวัเลขท่ีมีสำระส ำคญัท่ีสุดในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จและเป็น
ตวัช้ีวดัหลกัในกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจอสังหำริมทรัพยซ่ึ์งผูใ้ชง้บกำรเงินใหค้วำมสนใจ ประกอบกบั
ภำวะกำรแข่งขนัสูงของธุรกิจอสังหำริมทรัพยใ์นปัจจุบนั ดงันั้นจึงมีควำมเส่ียงเก่ียวกบักำรรับรู้รำยไดจ้ำก                

กำรขำยอสังหำริมทรัพยใ์นเร่ืองกำรเกิดข้ึนจริงของรำยไดแ้ละระยะเวลำในกำรรับรู้รำยไดด้งักล่ำว  

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบกำรรับรู้รำยไดข้องกลุ่มบริษทัโดยกำร  

• ประเมินและทดสอบระบบสำรสนเทศและกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรำยได ้                                                      
โดยกำรสอบถำมผูรั้บผดิชอบ ท ำควำมเขำ้ใจและเลือกตวัอยำ่งมำทดสอบกำรปฏิบติัตำมกำรควบคุมท่ี                 

กลุ่มบริษทัออกแบบไว ้ 

• สุ่มตวัอยำ่งสัญญำขำยเพื่อตรวจสอบควำมถูกตอ้งของกำรรับรู้รำยไดว้ำ่เป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญำ
ขำยของกลุ่มบริษทั และสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรรับรู้รำยไดข้องกลุ่มบริษทั  

• สุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรขำยท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลำบญัชี 

• วเิครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรำยไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบควำมผดิปกติท่ีอำจ
เกิดข้ึนของรำยกำรขำยตลอดรอบระยะเวลำบญัชี โดยเฉพำะรำยกำรบญัชีท่ีท ำผำ่นใบส ำคญัทัว่ไป (Journal 

voucher) รวมทั้งรำยกำรปรับปรุงรำยไดท่ี้เกิดข้ึนภำยหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลำบญัชี   

การด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 12 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อ            

กำรลงทุนในงบกำรเงินรวมมีจ ำนวน 251 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นจ ำนวนเงินท่ีมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงิน กำรพิจำรณำ
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนดงักล่ำวตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีส ำคญัของฝ่ำยบริหำรของ            

กลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประเมินมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ซ่ึงรวมถึง
มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละกำรคำดกำรณ์ผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต ซ่ึงท ำใหเ้กิดควำมเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่ำ
ของค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
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ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินควำมเหมำะสมของกำรประเมินค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนท่ีจดัท ำข้ึน
โดยฝ่ำยบริหำรในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

• ขอ้สมมติและวธีิกำรท่ีผูป้ระเมินรำคำอิสระใชใ้นกำรค ำนวณหำมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพย ์

• ขอ้สมมติท่ีใช้ในกำรจดัท ำแผนและคำดกำรณ์กระแสเงินสดในอนำคตของกลุ่มบริษทั เพื่อประเมินกำรใช้
ดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำรในกำรประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะไดรั้บในอนำคตดงักล่ำว  

• ดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำรในกำรพิจำรณำมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนท่ีเหมำะสมกบัสินทรัพย ์ 

ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำขอบเขตและควำมเป็นไปไดข้องกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติท่ีส ำคญัท่ีอำจเกิดข้ึน และท ำกำร
วเิครำะห์ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงของสมมติฐำนดงักล่ำวต่อมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนส ำหรับสินทรัพย์
ดงักล่ำว  

การตั้งค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 

ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 6 บริษทัฯ ไดบ้นัทึกค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยแห่ง
หน่ึงท่ีมีผลด ำเนินงำนขำดทุนอยำ่งต่อเน่ืองเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จเฉพำะกิจกำรในระหวำ่งปี 2561 

เป็นจ ำนวน 500 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นจ ำนวนเงินท่ีมีสำระส ำคญัต่อผลกำรด ำเนินงำน เน่ืองจำกกำรประเมินค่ำเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญถือเป็นประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญัท่ีฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรพิจำรณำกำรคำดกำรณ์ผล
กำรด ำเนินงำนและประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตของบริษทัยอ่ย รวมถึงมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์       
ถือครองโดยบริษทัยอ่ย ซ่ึงท ำใหเ้กิดควำมเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่ำของค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินใหกู้ย้มืแก่             
บริษทัยอ่ย 

ขำ้พเจำ้ไดท้  ำควำมเขำ้ใจและประเมินขอ้สมมติและวธีิกำรท่ีผูป้ระเมินรำคำอิสระใชใ้นกำรค ำนวณหำมูลค่ำ
ยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ถือครองโดยบริษทัยอ่ย ขอ้สมมติท่ีผูบ้ริหำรใชใ้นกำรจดัท ำแผนและคำดกำรณ์กระแส       
เงินสดในอนำคตของบริษทัยอ่ย รวมถึงกำรพิจำรณำมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนจำกเงินใหกู้ย้มืดงักล่ำวซ่ึงจดัท ำข้ึน
โดยฝ่ำยบริหำร  

ข้อมูลอ่ืน  
ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) ซ่ึงคำดวำ่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขำ้พเจำ้ภำยหลงั
วนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรให ้               

ควำมเช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 
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ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้น        
มีควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ หรือ
ปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทัตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้แลว้ และหำกสรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวใหผู้มี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลทรำบเพื่อใหมี้
กำรด ำเนินกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำน              
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถ
จดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผดิชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว  และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับ
กิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของ         
กลุ่มบริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด                     

และเสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือ                 

ควำมเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะ
สำมำรถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอำจเกิด
จำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใช้
งบกำรเงินเหล่ำน้ี 
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ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัย                      

เยีย่งผูป้ระกอบวชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน                 

ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวธีิกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำก                  

กำรทุจริตจะสูงกวำ่ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด                      

กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริง
หรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิกำรตรวจสอบ
ใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของ                 

กำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชี
และกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร          

และสรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้น
รำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำกเห็นวำ่กำรเปิดเผย
ดงักล่ำวไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำน                  

กำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรหรือ
ของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผดิชอบต่อ                

กำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบ                   

แต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
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ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบ                                                                 
กำรควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน          

ซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ี
ขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 

จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดใน              
กำรตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีไว้
ในรำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัห้ำมไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน
สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำ
ดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

พูนนำรถ เผำ่เจริญ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5238 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

กรุงเทพฯ: 26 กุมภำพนัธ์ 2562 



ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 238,026,361          160,811,781        143,014,986        90,043,624           
เงินลงทุนชวัคราว 27,742                   27,420                  27,742                  27,420                  
ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 8 14,160,248            40,971,735           150,663,972        119,745,301        
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 9 6,142,115,815       7,856,269,109     3,270,996,724     4,259,614,683     
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือทีดิน -                             13,861,050           -                            13,861,050           
สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 34,171,603            57,354,629           15,010,215           25,242,451           
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 6,428,501,769       8,129,295,724     3,579,713,639     4,508,534,529     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 19, 28.4 68,607,841            45,123,982           36,148,460           34,699,556           
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั
   และดอกเบียคา้งรับ 6 695,412,024          803,466,253        2,485,340,395     3,324,727,857     
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                             -                            859,939,300        844,557,700        
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 11 62,844,638            31,302,606           27,500,000           68,309,500           
ทีดินและตน้ทุนโครงการรอการพฒันา 9 1,588,534,618       1,323,125,395     1,543,824,618     1,278,415,395     
อสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 12 1,027,932,140       1,232,486,870     604,339,354        609,926,000        
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 35,606,183            44,882,487           29,407,770           36,182,826           
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11,855,740            14,195,532           11,096,608           13,011,055           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23 48,829,941            47,616,814           8,964,342             3,904,208             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 47,126,304            23,980,012           8,309,303             13,067,402           
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,586,749,429       3,566,179,951     5,614,870,150     6,226,801,499     
รวมสินทรัพย์ 10,015,251,198     11,695,475,675   9,194,583,789     10,735,336,028   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

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

งบการเงินรวม
(หน่วย: บาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ



ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสินหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 14 93,448,290            134,151,050        93,448,290           134,151,050        
เงินกูย้มืระยะสนัอืน 15 107,670,000          210,000,000        20,000,000           210,000,000        
ตวัแลกเงินระยะสนั 16 -                             176,150,084        -                            176,150,084        
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 17 1,005,936,953       1,596,344,420     632,219,341        796,975,466        
เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 31,369,877            137,145,103        19,628,674           112,836,505        
เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 6 1,124,418,000       508,650,000        1,945,045,102     1,242,765,466     
ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหนึงปี 18 -                             881,796,908        -                            881,796,908        
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหนึงปี 19 1,444,200,158       1,306,997,079     864,637,485        744,931,367        
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 36,999,673            17,074,067           -                            -                            
หนีสินหมุนเวียนอืน 47,466,068            57,093,180           39,140,095           43,315,622           
รวมหนีสินหมุนเวยีน 3,891,509,019       5,025,401,891     3,614,118,987     4,342,922,468     
หนีสินไม่หมุนเวยีน   
หุน้กูร้ะยะยาว 18 685,173,078          -                            685,173,078        -                            
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึง
   กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 19 189,496,672          1,506,837,627     68,028,757           1,027,140,761     
เงินประกนัค่าเช่าและค่าบริการ 23,742,292            24,322,833           287,766                -                            
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 20 17,685,008            16,724,241           16,989,257           16,208,062           
หนีสินไม่หมุนเวียนอืน -                             848,704                -                            848,705                
รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 916,097,050          1,548,733,405     770,478,858        1,044,197,528     
รวมหนีสิน 4,807,606,069       6,574,135,296     4,384,597,845     5,387,119,996     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

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

(หน่วย: บาท)



ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
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     
   ทุนทีออกและชาํระเต็มมูลค่าแลว้
      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 21 92,651,000            92,651,000           92,651,000           92,651,000           
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 597,909,188          496,604,434        169,577,087        707,807,175        
องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้
   ส่วนเกินทุนจากการเปลียนสดัส่วนการถือหุน้
      ในบริษทัยอ่ย 10 1,456,671              -                            -                            -                            
   ส่วนตาํกว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้
      การควบคุมเดียวกนั (32,129,587)          (32,129,587)         -                            -                            
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 5,207,645,129       5,104,883,704     4,809,985,944     5,348,216,032     
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย -                             16,456,675           -                            -                            
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,207,645,129       5,121,340,379     4,809,985,944     5,348,216,032     
รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 10,015,251,198     11,695,475,675   9,194,583,789     10,735,336,028   

-                             -                            -                            -                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

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



หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
กาํไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 3,675,650,967     4,257,236,435  1,766,364,297   2,315,839,042   
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 80,603,483          110,724,635     60,365,143        33,501,870        
รายไดอื้น
   ดอกเบยีรับ 50,921,675          61,476,597       200,804,084      225,298,032      
   เงินปันผลรับ 10 -                           -                        -                         68,188,600        
   กาํไรจากการขายทีดินอสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน -                           72,696,631       -                         65,732,854        
   กาํไรจากการขายเงินลงทุนในการร่วมคา้ 11 10,065,019          -                        -                         -                         
   อืน ๆ 15,501,862          19,734,904       9,344,919          5,970,758          
รวมรายได้ 3,832,743,006     4,521,869,202  2,036,878,443   2,714,531,156   
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 2,592,316,834     3,176,333,106  1,289,414,112   1,643,811,150   
ตน้ทุนการใหเ้ช่าและบริการ 108,731,667        122,223,676     33,220,489        34,921,207        
ค่าใชจ่้ายในการขาย 299,393,409        471,733,325     147,552,529      267,243,975      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 433,998,078        383,260,922     333,531,205      314,636,982      
ขาดทุนจากการตงัค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญของเงนิใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย -                           -                        500,000,000      -                         
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                        -                         300,000,000      
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน -                           64,589,180       -                         4,589,180          
รวมค่าใช้จ่าย 3,434,439,988     4,218,140,209  2,303,718,335   2,565,202,494   
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า 
   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 398,303,018        303,728,993     (266,839,892)     149,328,662      
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 11 63,026,697          (51,839,321)      -                         -                         
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 461,329,715        251,889,672     (266,839,892)     149,328,662      
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (248,055,520)       (203,916,799)    (218,660,879)     (266,355,034)     
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 213,274,195        47,972,873       (485,500,771)     (117,026,372)     
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 23 (111,969,441)       (70,648,040)      (52,729,317)       (34,761,257)       
กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี 101,304,754        (22,675,167)      (538,230,088)     (151,787,629)     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:
รายการทีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 20 -                           (1,491,951)        -                         (1,600,592)         
ผลกระทบของภาษีเงินได้ 23 -                           298,390            -                         320,119             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                           (1,193,561)        -                         (1,280,473)         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 101,304,754        (23,868,728)      (538,230,088)     (153,068,102)     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)
ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 101,304,754        (23,047,689)      (538,230,088)     (151,787,629)     
ส่วนทีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                           372,522            

101,304,754        (22,675,167)      

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 101,304,754        (24,241,250)      (538,230,088)     (153,068,102)     
ส่วนทีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                           372,522            

101,304,754        (23,868,728)      
กาํไรต่อหุ้น 24
กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน (บาท) 
   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.02                     (0.01)                 (0.13)                  (0.04)                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



2561 2560 2561 2560
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 213,274,195        47,972,873       (485,500,771)     (117,026,372)     
รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 88,552,650          105,119,667     18,101,496        17,773,917        
   ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ 33,240,742          4,560,414         12,692,982        -                         
   ค่าเผอืการปรับลดมูลค่าตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์
      และทีดินและตน้ทุนโครงการรอการพฒันา 9,566,838            -                        9,566,838          -                         
   ค่าเผอืการดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน -                           64,589,180       -                         4,589,180          
   ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญของเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย -                           -                        500,000,000      -                         
   ค่าเผอืการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                        -                         300,000,000      
   กาํไรจากการขายเงินลงทุนในการร่วมคา้ (10,065,019)         -                        -                         -                         
   ส่วนแบ่งขาดทุน (กาํไร) จากการลงทุนในการร่วมคา้ (63,026,697)         51,839,321       -                         -                         
   ขาดทุน (กาํไร) จากการขาย/เปลียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนชวัคราว (322)                     138,125            (322)                   138,125             
   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ -                           1,578,337         -                         1,578,337          
   ขาดทุน (กาํไร) จากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 1,641,604            (72,696,631)      -                         (65,732,854)       
   ขาดทุน (กาํไร) จากการขายอุปกรณ์ (414,214)              196,582            (152,533)            196,582             
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 6,220,767            5,429,450         6,041,195          5,234,395          
   เงินปันผลรับ -                           -                        -                         (68,188,600)       
   ดอกเบยีรับ (50,921,675)         (61,476,597)      (200,804,084)     (225,298,032)     
   ค่าใชจ่้ายดอกเบยี 248,055,520        203,916,799     218,660,879      266,355,034      
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 476,124,389        351,167,520     78,605,680        119,619,712      
 สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพมิขึน) 
   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (6,373,267)           (29,317,413)      (43,603,449)       (14,197,565)       
   ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 1,510,888,295     357,698,689     770,414,055      560,717,210      
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน (18,469,311)         8,963,485         (8,665,435)         5,753,663          
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 9,189,335            (7,858,830)        662,099             (611,340)            
 หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง) 
   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (616,396,591)       27,205,713       (202,299,248)     (373,902,222)     
   เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (105,775,226)       (129,555,856)    (93,207,831)       (100,166,664)     
   หนีสินหมุนเวยีนอืน (9,627,112)           44,701,736       (4,175,527)         35,905,117        
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (5,260,000)           (2,202,390)        (5,260,000)         (2,202,390)         
   หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน (1,429,245)           (2,325,745)        (560,939)            744,613             
 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,232,871,267     618,476,909     491,909,405      231,660,134      
   รับดอกเบยี 49,660,100          821,283            100,439,359      25,313,614        
   จ่ายดอกเบีย (285,179,291)       (345,408,223)    (229,291,742)     (272,572,469)     
   รับภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลขอคืน -                           6,853,342         -                         6,853,342          
   จ่ายภาษีเงินได้ (85,905,968)         (123,227,289)    (40,688,414)       (55,253,306)       
เงนิสดสุทธจิาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 911,446,108        157,516,022     322,368,608      (63,998,685)       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561

บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



2561 2560 2561 2560
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินลงทุนชวัคราวลดลง -                           5,093,069         -                         5,093,069          
เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนัลดลง (เพมิขึน) (26,931,154)         3,945,029         (1,448,904)         8,754,722          
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัลดลง 110,000,000        40,000,000       439,743,983      364,799,642      
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพมิขึน -                           -                        -                         (39,998,400)       
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                           -                        -                         68,188,600        
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในการร่วมคา้ 40,809,500          -                        40,809,500        -                         
เงินลงทุนในการร่วมคา้เพมิขึน -                           (64,884,700)      -                         (64,884,700)       
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 130,000,000        289,794,131     -                         248,719,374      
อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุนเพิมขึน -                           (4,436,870)        -                         -                         
ซืออุปกรณ์ (2,592,538)           (11,516,444)      (2,296,433)         (6,339,544)         
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 937,182               1,175,524         675,500             1,175,524          
ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,051,882)           (3,536,769)        (2,051,882)         (3,536,769)         
เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมลงทุน 250,171,108        255,632,970     475,431,764      581,971,518      
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 
เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพมิขึน (ลดลง) (40,702,760)         34,151,050       (40,702,760)       134,151,050      
เงินกูย้มืระยะสนัอืนเพมิขึน (ลดลง) (102,330,000)       210,000,000     (190,000,000)     210,000,000      
ตวัแลกเงินระยะสนัลดลง (180,000,000)       (1,350,806,866) (180,000,000)     (1,350,806,866)  
หุน้กูร้ะยะสนัลดลง -                           (1,100,000,000) -                         (1,100,000,000)  
เงินกูย้มืจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัเพมิขึน 615,768,000        508,650,000     702,279,636      813,365,466      
เงินสดรับจากหุน้กูร้ะยะยาว 696,700,000        875,274,000     696,700,000      875,274,000      
ไถ่ถอนหุน้กูร้ะยะยาว (893,700,000)       -                        (893,700,000)     -                         
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 1,048,250,104     2,515,283,092  244,328,804      1,187,666,170   
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (2,228,387,980)    (2,239,779,811) (1,083,734,690)  (1,394,502,474)  
เงินปันผลจ่าย -                           (42,000,000)      -                         (42,000,000)       
เงินปันผลจ่ายส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                           (1,800,000)        -                         -                         
เงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (1,084,402,636)    (591,028,535)    (744,829,010)     (666,852,654)     
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 77,214,580          (177,879,543)    52,971,362        (148,879,821)     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 160,811,781        338,691,324     90,043,624        238,923,445      
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายปี 238,026,361        160,811,781     143,014,986      90,043,624        

-                           -                        -                         -                         
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเติม
รายการทีไม่ใช่เงินสด
   โอนตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นอสงัหาริมทรัพย์
      เพอืการลงทุนและทีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                           209,191,332     -                         191,309,495      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561



บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ
องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุ้น
ส่วนเกินทุน ส่วนของผูมี้

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุน จากการเปลียนสัดส่วน ส่วนตาํกวา่ทุน รวม ส่วนไดเ้สียที
ทอีอกและ จากการจ่ายโดย กาํไรสะสม การถือหุ้นใน จากการรวมธุรกิจภายใต้ ส่วนของผูถื้อหุ้น ไม่มีอาํนาจควบคุม

หมายเหตุ ชาํระเต็มมูลค่าแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่จดัสรร บริษทัยอ่ย การควบคุมเดียวกนั ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย รวมส่วนของผูถื้อหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที 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         
ขาดทุนสําหรับปี -                              -                              -                              -                              (23,047,689)            -                              -                              (23,047,689)            372,522                   (22,675,167)            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับปี -                              -                              -                              -                              (1,193,561)              -                              -                              (1,193,561)              -                              (1,193,561)              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                              -                              -                              -                              (24,241,250)            -                              -                              (24,241,250)            372,522                   (23,868,728)            
เงินปันผลจ่าย 27 -                              -                              -                              -                              (42,000,000)            -                              -                              (42,000,000)            -                              (42,000,000)            
เงินปันผลจ่ายส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย
   ทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              (1,800,000)              (1,800,000)              
ยอดคงเหลือ ณ วันที 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         

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561 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         
กาํไรสาํหรับปี -                              -                              -                              -                              101,304,754            -                              -                              101,304,754            -                              101,304,754            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                              -                              -                              -                              101,304,754            -                              -                              101,304,754            -                              101,304,754            
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ยลดลง 10 -                              -                              -                              -                              -                              1,456,671                -                              1,456,671                (16,456,675)            (15,000,004)            
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 2,100,000,000         2,438,832,857         8,925,000                92,651,000              597,909,188            1,456,671                (32,129,587)            5,207,645,129         -                              5,207,645,129         

-                                                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกจิการ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุน
ทีออกและ จากการจ่ายโดย รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่จดัสรร ผูถื้อหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วันที 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)        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           (1,280,473)            (1,280,473)            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           (153,068,102)        (153,068,102)        
เงินปันผลจ่าย 27 -                           -                           -                           -                           (42,000,000)          (42,000,000)          
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 2,100,000,000      2,438,832,857      8,925,000             92,651,000           707,807,175         5,348,216,032      

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561 2,100,000,000      2,438,832,857      8,925,000             92,651,000           707,807,175         5,348,216,032      
ขาดทุนสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           (538,230,088)        (538,230,088)        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           (538,230,088)        (538,230,088)        
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 2,100,000,000      2,438,832,857      8,925,000             92,651,000           169,577,087         4,809,985,944      

-                       
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ต ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษัท เจ.เอส.พี . พร็อพเพอร์ต้ี จ  ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหำชนซ่ึงจัดตั้ งและมี
ภูมิล ำเนำในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ กำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์ โดยมีท่ีอยู่ตำมท่ี               
จดทะเบียนอยูท่ี่ 41/1 พระรำมท่ี ๒ ซอย 54 แขวงแสมด ำ เขตบำงขนุเทียน กรุงเทพมหำนคร 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ลงวนัท่ี 
11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบบั
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีได้จัดท ำข้ึนโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอ่ืนในนโยบำย              

กำรบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมน้ีได้จดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จ  ำกัด  
(มหำชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ “บริษทัย่อย”) 
ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัรำร้อยละ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของกำรถือหุน้ 

   2561 2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษทั ไชน่ำ เซ็นเตอร์ (สำทร-กลัปพฤกษ)์ จ  ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย 100 90 

บริษทั เจ.เอส.พี. โกลเดน้ทแ์ลนด ์จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย 100 100 

บริษทั ส ำเพง็ 2 พลำซ่ำ จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย 100 100 

บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมนท ์จ ำกดั ใหเ้ช่ำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย 100 100 

บริษทั บำ้นร่ืนรมย ์2015 จ  ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย 100 100 

บริษทั บำ้นพุทธชำติ 2015 จ  ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย 100 100 

บริษทั บำ้นพุทธรักษำ 2015 จ  ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย 100 100 

บริษทั เจ.เอส.พี. แอสพลสั จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
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ข) บริษทัฯจะถือวำ่มีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจในกำรสั่งกำร
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค) บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมี
อ ำนำจในกำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบกำรเงินของบริษทัย่อยได้จดัท ำข้ึนโดยใช้นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกันกบัของ
บริษทัฯ 

จ) ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัฯและบริษทัย่อย รำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออก
จำกงบกำรเงินรวมน้ีแลว้  

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ
ของบริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกำรร่วมคำ้ตำมวธีิรำคำทุน 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหวำ่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ  ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับ             
งบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 มำถือปฏิบติั มำตรฐำน                 
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้
ชัดเจนเก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน               

ทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย  

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิม
ในหรือหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2562 

สภำวชิำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จ  ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับ
งบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 มำตรฐำนกำรรำยงำน              

ทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มี ข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำน            

กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติั
ทำงกำรบญัชีและกำรใชแ้นวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน 
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ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือวำ่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่ำวจะ
ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำน             

กำรบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบั
บริกำรโฆษณำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กิจกำรตอ้งใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ทุกสัญญำ ยกเวน้
สัญญำท่ีอยูใ่นขอบเขตของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัอ่ืน มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำร 5 ขั้นตอน
ส ำหรับกำรรับรู้รำยได้ท่ีเกิดข้ึนจำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยได้ในจ ำนวนเงินท่ี
สะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจกำรคำดวำ่จะมีสิทธิไดรั้บจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรท่ีไดส่้ง
มอบให้แก่ลูกค้ำ และก ำหนดให้กิจกำรต้องใช้ดุลยพินิจและพิจำรณำข้อเท็จจริงและเหตุกำรณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลกักำรในแต่ละขั้นตอน 

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคำดวำ่กำรน ำมำตรฐำนฉบบัน้ีมำใช ้จะมีผลต่อกำรจดัประเภท
รำยกำรในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จเปล่ียนไปดงัต่อไปน้ี  

- รำยกำรส่งเสริมกำรขำยท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยให้แก่ลูกค้ำเม่ือได้โอนกรรมสิทธ์ิใน
อสังหำริมทรัพยต์ำมสัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง/ห้องชุด บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
พิจำรณำวำ่กำรจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรโอนกรรมสิทธ์ิแทนลูกคำ้ กำรยกเวน้กำรเรียกเก็บค่ำบริกำร
ส่วนกลำง หรือกำรให้ส่วนลดเงินสด ถือเป็นกำรจ่ำยเงินแทนลูกคำ้ ซ่ึงจ ำนวนดงักล่ำวจะตอ้ง
น ำมำแสดงโดยหักจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยอสังหำริมทรัพยใ์นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ จำกเดิมท่ี
แสดงเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย ทั้งน้ี กำรจดัประเภทดงักล่ำวไม่มีผลกระทบต่อก ำไรสุทธิของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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ค. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มี
รอบระยะเวลำบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลังวนัที่ 1 มกรำคม 2563 

ในระหวำ่งปีปัจจุบนั สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำง
กำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 

ฉบบัท่ี 32 เร่ือง กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 16 เร่ือง กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 เร่ือง กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและ
กำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำก
ประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร 
(Business Model) หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิด
ของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึง
กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบังคบัใช้จะท ำให้มำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนว
ปฏิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯอยูร่ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำ
มำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

4. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ  
4.1 กำรรับรู้รำยได้ 

 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยอสังหำริมทรัพยรั์บรู้เม่ือไดมี้กำรโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัส ำคญัของ
ควำมเป็นเจ้ำของให้กับผูซ้ื้อแล้ว โดยรับรู้รำยได้เม่ืองำนก่อสร้ำงเสร็จตำมสัญญำและมีกำรโอน
กรรมสิทธ์ิใหผู้ซ้ื้อหลงัจำกไดรั้บช ำระเงินจำกผูซ้ื้อครบถว้นแลว้ 
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รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

รำยได้ค่ำเช่ำพื้นท่ีในอำคำรและค่ำบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งจะรับรู้เป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงคำ้งตลอดอำยุ
สัญญำเช่ำ 

รายได้ค่าบริหารโครงการ 

รำยไดค้่ำบริหำรโครงกำรรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้ 

4.2 ต้นทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์และต้นทุนกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ 

 ตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ
แลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ ตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยด์งักล่ำว ประกอบด้วยตน้ทุนท่ีดิน   

ค่ำถมดิน ค่ำออกแบบ ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำก่อสร้ำง ตน้ทุนกำรกูย้มืและค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

 ในกำรค ำนวณหำต้นทุนขำยอำคำรพร้อมท่ีดิน บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ท ำกำรแบ่งสรรต้นทุน           
กำรพฒันำทั้งหมดท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (โดยค ำนึงถึงตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงดว้ย) ตำมเกณฑร์ำยไดแ้ละพื้นท่ี
ท่ีขำยโดยบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ประมำณต้นทุนทั้ งหมดท่ีจะใช้ในกำรพัฒนำโครงกำร
อสังหำริมทรัพย์ จำกประสบกำรณ์ในกำรประกอบธุรกิจโดยจะมีกำรทบทวนกำรประมำณกำร
ดงักล่ำวเป็นระยะ ๆ หรือ เม่ือตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่ำงจำกประมำณกำรตน้ทุนอยำ่งมีสำระส ำคญั 

 ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรขำย เช่น ค่ำภำษีธุรกิจเฉพำะ ค่ำธรรมเนียมกำรโอนกรรมสิทธ์ิ บนัทึกเป็น
ค่ำใชจ่้ำยเม่ือมีกำรขำย 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำของโครงกำร (ถำ้มี) ไวใ้นส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน 

4.3 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี
สภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวนัท่ีได้มำและไม่มี
ขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้

4.4 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ บริษัทฯและบริษทัย่อย
บนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ี
ไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวเิครำะห์อำยหุน้ี 
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4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้แสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

ข) เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีจะครบก ำหนดช ำระในหน่ึงปี รวมทั้งท่ีจะถือจนครบก ำหนดแสดง
มูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย บริษทัฯตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต ่ำกว่ำมูลค่ำตรำสำรหน้ี
ตำมอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจ ำนวนท่ีตดัจ ำหน่ำย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรำยกำรปรับกบัดอกเบ้ียรับ 

ค) เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวธีิส่วนไดเ้สีย  

ง) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกำรร่วมคำ้ท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธี
รำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน (ถำ้มี) 

 มูลค่ำยติุธรรมของหน่วยลงทุนค ำนวณจำกมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

 บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรค ำนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

 ในกรณีท่ีมีกำรโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจำกประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษทัฯจะปรับ
มูลค่ำของเงินลงทุนดังกล่ำวใหม่โดยใช้มูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน                      
ผลแตกต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบญัชีและมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมี             
กำรโอนเปล่ียน 

 เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหวำ่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุน 
จะถูกบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

4.6 ทีดิ่นและต้นทุนโครงกำรรอกำรพฒันำ 
 ท่ีดินและตน้ทุนโครงกำรรอกำรพฒันำแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำ

ใดจะต ่ำกว่ำ ท่ีดินและตน้ทุนโครงกำรรอกำรพฒันำประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีดิน ค่ำถมดิน ค่ำออกแบบ 
ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำก่อสร้ำง ตน้ทุนกำรกูย้มืและค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

4.7 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนในรำคำทุนซ่ึงรวม
ตน้ทุนกำรท ำรำยกำร หลงัจำกนั้นบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนดว้ย
รำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

 ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณ 5 - 25 ปี ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนรวมอยู่ใน             
กำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน และไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดิน 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลต่ำงระหวำ่งจ ำนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยกบัมูลค่ำตำมบญัชี
ของสินทรัพยใ์นส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในงวดท่ีตดัรำยกำรอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนออก
จำกบญัชี 

4.8 ทีดิ่น อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 
 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม         

และค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี)  
 ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำมอำยกุำรให้

ประโยชนโ์ดยประมำณดงัน้ี 

อำคำร 10 ปี 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 5 ปี 

ยำนพำหนะ 5 ปี 

 ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  
 ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและงำนระหวำ่งก่อสร้ำง 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ออกจำกบญัชีเม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือ         
คำดว่ำจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ รำยกำร                 

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย  ์จะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือบริษทัฯและ              

บริษทัยอ่ยตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 

4.9 ต้นทุนกำรกู้ยืม 

 ตน้ทุนกำรกูย้มืของเงินกูย้มืท่ีใชใ้นกำรจดัหำหรือก่อสร้ำงสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลำนำนในกำรท ำ
ใหอ้ยูใ่นสภำพพร้อมใชห้รือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกวำ่สินทรัพยน์ั้นจะอยู่
ในสภำพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตำมท่ีมุ่งประสงค์ ส่วนตน้ทุนกำรกู้ยืมอ่ืนถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดท่ีเกิด
รำยกำร ตน้ทุนกำรกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกูย้มืนั้น 

4.10 คอมพวิเตอร์ซอฟท์แวร์ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ท่ีได้มำด้วยรำคำทุน             

และภำยหลังกำรรับรู้รำยกำรคร้ังแรก คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำ              

ตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) ของสินทรัพยน์ั้น  
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจ ำหน่ำยคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์ 5 ปี อยำ่งมีระบบ
ตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย์
ดงักล่ำวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยน์ั้นเกิดกำรด้อยค่ำ บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลำ            
กำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ ำหน่ำยของคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอย่ำงน้อย          
ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
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4.11  รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันกบับริษทัฯ และบริษทัย่อย หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจ
ควบคุมบริษทัฯและบริษทัย่อย หรือถูกบริษทัฯและบริษทัย่อยควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนักงำนของบริษทัฯและบริษทัย่อย ท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและ
ควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

4.12 สัญญำเช่ำระยะยำว 

 สัญญำเช่ำอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำ
ถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพย์ท่ีเช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใด             
จะต ่ ำกว่ำ ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว                

ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำ
ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำ 

 สัญญำเช่ำอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบั         
ผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยใน  
ส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 

4.13 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 ทุกว ัน ส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะท ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของ
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ หรือสินทรัพยอ่ื์นของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
หำกมีขอ้บ่งช้ีวำ่สินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือ
มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ี
คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใช้
สินทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย ์บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
ประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรคำดว่ำจะได้รับจำกสินทรัพยแ์ละค ำนวณคิดลดเป็น
มูลค่ำปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิดลดก่อนภำษีท่ีสะทอ้นถึงกำรประเมินควำมเส่ียงในสภำพตลำดปัจจุบนั
ของเงินสดตำมระยะเวลำและควำมเส่ียงซ่ึงเป็นลักษณะเฉพำะของสินทรัพย์ท่ีก ำลังพิจำรณำอยู ่             

ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชแ้บบจ ำลองกำรประเมิน
มูลค่ำท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมำะสมกับสินทรัพย์ ซ่ึงสะท้อนถึงจ ำนวนเงินท่ีกิจกำรสำมำรถจะได้มำจำก                  

กำรจ ำหน่ำยสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำย โดยกำรจ ำหน่ำยนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ำยมีควำมรอบรู้
และเต็มใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกนัได้อย่ำงเป็นอิสระในลักษณะของผูท่ี้ไม่มี           

ควำมเก่ียวขอ้งกนั 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

หำกในกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงใหเ้ห็นวำ่ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯจะประมำณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของ
สินทรัพย์นั้ น และจะกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำท่ี รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีกำร
เปล่ียนแปลงประมำณกำรท่ีใช้ก ำหนดมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนภำยหลงัจำกกำรรับรู้ผลขำดทุนจำก
กำรดอ้ยค่ำคร้ังล่ำสุด โดยมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจำกกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำก
กำรดอ้ยค่ำตอ้งไม่สูงกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีท่ีควรจะเป็นหำกกิจกำรไม่เคยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ
ของสินทรัพยใ์นงวดก่อน ๆ บริษทัฯจะบนัทึกกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย์
โดยรับรู้ไปยงัส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัที  

4.14 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำย
เม่ือเกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  
 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังำนไดเ้ขำ้ร่วมเป็นสมำชิกกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ี
พนกังำนจ่ำยสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ำยสมทบใหเ้ป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ำย
สมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำม
กฎหมำยแรงงำน ซ่ึงบริษัทฯและบริษัทย่อยถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์               

หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  

 บริษทัฯและบริษัทย่อยค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน        

โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระ
ไดท้ ำกำรประเมินภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ส ำหรับโครงกำร
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 



 10 

4.15 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  
 กำรท่ีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯโอนตรำสำรทุนของบริษทัฯให้แก่บุคคลต่ำง ๆ รวมทั้งพนกังำน ถือเป็น

รำยกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ หำกไม่ปรำกฏวำ่กำรโอนตรำสำรดงักล่ำวมีวตัถุประสงคเ์ป็นอยำ่งอ่ืน
นอกเหนือจำกกำรช ำระค่ำสินคำ้หรือบริกำรท่ีไดส่้งมอบใหแ้ก่บริษทัฯ 

 บริษทัฯจะบนัทึกผลต่ำงของมูลค่ำยุติธรรมท่ีสูงกวำ่รำคำโอนของตรำสำรทุน ณ วนัโอนเป็นค่ำใชจ่้ำย
ในก ำไรหรือขำดทุนและส่วนเกินทุนจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑใ์นส่วนของผูถื้อหุ้น 

4.16 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำก
เหตุกำรณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนวำ่บริษทัฯและบริษทัย่อยจะ
เสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภำระผูกพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัย่อยสำมำรถ
ประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

4.17 ภำษีเงินได้ 

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บ
ภำษีของรัฐ โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
เก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน   

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษี 
ทุกรำยกำร แต่รับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี รวมทั้ง
ผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
จะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษีและ           
ผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีทุกวนั     
ส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนและจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดังกล่ำว หำกมีควำมเป็นไปได้
ค่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินได ้            
รอกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  



 11 

4.18 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อ
โอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย              
(ผูร่้วมในตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง
ในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
ก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้          
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกับ             

แต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะ              
วดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  

 ล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน          
งบกำรเงินแบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใช้ข้อมูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำร
ประมำณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำร
ระหว่ำงล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 

5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
กำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบ                 
งบกำรเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและ           
กำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 
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 ค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำของต้นทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยพิจำรณำกำรด้อยค่ำของต้นทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์ม่ือพบว่ำ
โครงกำรมีมูลค่ำยุติธรรมลดลงอยำ่งเป็นสำระส ำคญั ฝ่ำยบริหำรใชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำ
ของโครงกำรบนพื้นฐำนของภำวะตลำดอสังหำริมทรัพยใ์นปัจจุบนัและรำยงำนกำรประเมินของ                  
ผูป้ระเมินรำคำอิสระ 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน 

 บริษทัฯจะตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เม่ือมูลค่ำ
ยุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่ำวได้ลดลงอย่ำงมีสำระส ำคญัและเป็นระยะเวลำนำน กำรท่ีจะสรุปว่ำ           
เงินลงทุนดังกล่ำวได้ลดลงอย่ำงมีสำระส ำคัญหรือเป็นระยะเวลำนำนหรือไม่นั้ นจ ำเป็นต้องใช ้               
ดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำร 

อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน ทีดิ่น อำคำร อุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน อำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำร
จ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของอสังหำริมทรัพย์
เพื่อกำรลงทุน อำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยกุำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมี             
กำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ท่ีดิน อำคำร
และอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน
ต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบั          
กำรประมำณกำรรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 กำรจัดประเภทเงินกู้ยืมระยะยำว 

 ในกำรจดัประเภทส่วนของเงินกู้ยืมระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี ฝ่ำยบริหำรต้องใช ้          
ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรกำรไถ่ถอนหลกัประกนัและกำรจ่ำยช ำระคืนเงินกูย้ืมตำมเง่ือนไขและ
ขอ้ก ำหนดท่ีระบุในสัญญำเงินกูน้ั้น ๆ 

 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีเม่ือมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำง
แน่นอนวำ่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกสินทรัพย์
ภำษีเงินไดน้ั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรวำ่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยควรรับรู้จ ำนวน
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรท่ีคำดวำ่จะเกิดใน
อนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 
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6. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน รำยกำรธุรกิจ
ดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกนัระหวำ่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ยและ
บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจ 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม  

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำย 

 2561 2560 2561 2560 กำรก ำหนดรำคำ 

รำยกำรธุรกจิกบับริษัทย่อย      

(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      

ดอกเบ้ียรับ - - 150 164 ร้อยละ 6.63 - 7.50 ต่อปี 

ดอกเบ้ียจ่ำย - - 13 39 ร้อยละ 1.00 - 7.00 ต่อปี 

รำยไดค่้ำเช่ำและค่ำบริกำร - - 25 16 ตำมท่ีระบุในสัญญำ 

รำยไดค่้ำบริหำรโครงกำร - - 21 26 รำคำทุน 

ขำยท่ีดิน - - 1 21 รำคำทุน 

ซ้ือท่ีดิน - - 8 - รำคำทุน 

รำยกำรธุรกจิกบับริษัทร่วมค้ำ                

ดอกเบ้ียรับ 50 58 50 58 ร้อยละ 7.00 ต่อปี 

ดอกเบ้ียจ่ำย 2 14 2 14 ร้อยละ 10.00 ต่อปี 

รำยไดค่้ำบริหำรโครงกำร 4 3 4 3 รำคำทุน 

รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกัน         

ดอกเบ้ียจ่ำย 50 17 49 17 ร้อยละ 6.00 - 12.00 ต่อปี 

ขำยท่ีดิน - 139 - 139 รำคำประเมินโดยผูป้ระเมิน
อิสระ 

ค่ำตอบแทนกำรใชท่ี้ดิน - 3 - - ตำมรำคำประเมินต่อจ ำนวน
ผูใ้ชป้ระโยชนร่์วม 

ค่ำเช่ำส ำนกังำนและค่ำบริกำร 9 10 9 10 ตำมมูลค่ำเทียบเคียงกบัค่ำเช่ำ
ของพ้ืนท่ีท่ีใกลเ้คียงกนั 
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ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯและบริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันมีรำยละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

ลูกหนี้กำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 8)     

บริษทัยอ่ย - - 145,540 99,438 

บริษทัร่วมคำ้ 2,529 3,242 2,529 3,242 

รวม 2,529 3,242 148,069 102,680 

ลูกหนี้อ่ืน - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 8)     

บริษทัยอ่ย - - 497 35 

บริษทัร่วมคำ้ - 10,001 - 10,001 

รวม - 10,001 497 10,036 

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

   และดอกเบีย้ค้ำงรับ 

   

บริษทัยอ่ย - - 2,235,656 2,466,249 

บริษทัร่วมคำ้ 749,684 858,479 749,684 858,479 

รวม 749,684 858,479 2,985,340 3,324,728 

หกั: ส ำรองผลขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ (54,272) (55,013) - - 

 ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของเงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัยอ่ย - - (500,000) - 

สุทธิ 695,412 803,466 2,485,340 3,324,728 

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน (หมำยเหตุ 17)     

บริษทัยอ่ย - - 21,602 21,923 

รวม - - 21,602 21,923 

เจ้ำหนี้อ่ืน - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 17)     

บริษทัยอ่ย - - 93,827 81,146 

บริษทัร่วมคำ้ - 466 - 466 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมกำรร่วมกนั) 1,492 1,346 1,492 1,347 

กรรมกำรและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,313 2,262 4,625 2,262 

รวม 6,805 4,074 99,944 85,221 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 945,877 734,115 

บริษทัร่วมคำ้ - 100,000 - 100,000 

กรรมกำรและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,124,418 408,650 999,168 408,650 

รวม 1,124,418 508,650 1,945,045 1,242,765 
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เงินใหกู้ย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมคำ้ คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 6.63 - 7.00 ต่อปี และมีก ำหนด
ช ำระคืนเงินตน้เม่ือทวงถำม แต่อยำ่งไรก็ตำม บริษทัฯไม่มีควำมตั้งใจท่ีจะเรียกช ำระคืนเงินตน้ภำยใน
อนำคตอนัใกล ้ดงันั้นเงินกูย้มืดงักล่ำว จึงจดัประเภทเป็นเงินใหกู้ย้มืระยะยำว  

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 เงินกู้ยืมจำกบริษทัย่อยคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 1.50 - 7.00 ต่อปี และมีก ำหนดช ำระคืนเงินต้น                  
เม่ือทวงถำม 

 เงินกูย้มืจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 6.00 - 12.00 ต่อปี และมีก ำหนดช ำระคืน                  
เงินตน้ในเดือนมกรำคม - ธันวำคม 2562 เงินกู้ยืมจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัค ้ำประกนัโดยท่ีดินและ      
ส่ิงปลูกสร้ำงในโครงกำรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 ยอดคงคำ้งของเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมระหวำ่งบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั และกำรเคล่ือนไหว
ของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืดงักล่ำว มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 1 มกรำคม 2561 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธนัวำคม 2561 

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั
และดอกเบีย้ค้ำงรับ 

    

   บริษทัร่วมคำ้ 858,479 49,908 (158,703) 749,684 

   หกั: ส ำรองผลขำดทุนจำกเงินลงทุนใน
กำรร่วมคำ้ (55,013) - 741 (54,272) 

 803,466 49,908 (157,962) 695,412 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั     

   บริษทัร่วมคำ้ 100,000 - (100,000) - 

   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 408,650 1,384,560 (668,792) 1,124,418 

 508,650 1,384,560 (768,792) 1,124,418 

 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 1 มกรำคม 2561 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธนัวำคม 2561 

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั
และดอกเบีย้ค้ำงรับ 

    

   บริษทัยอ่ย 2,466,249 883,318 (1,113,911) 2,235,656 

   บริษทัร่วมคำ้ 858,479 49,908 (158,703) 749,684 

   หกั: ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของเงินใหกู้ย้มื              
แก่บริษทัยอ่ย - (500,000) - (500,000) 

 3,324,728 433,226 (1,272,614) 2,485,340 
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 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 1 มกรำคม 2561 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธนัวำคม 2561 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั     

   บริษทัยอ่ย 734,115 273,002 (61,240) 945,877 

   บริษทัร่วมคำ้ 100,000 - (100,000) - 

   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 408,650 1,234,560 (644,042) 999,168 

 1,242,765 1,507,562 (805,282) 1,945,045 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

 ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมีค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำนของ
กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 30 30 30 30 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1 1 1 1 

รวม 31 31 31 31 

ภำระค ้ำประกนัระหวำ่งกนั 

 บริษทัฯมีภำระจำกกำรค ้ ำประกนัให้กบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบ                
งบกำรเงินขอ้ 15 และ 19 

7. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด  
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

เงินสด 386 1,383 259 786 

เงินฝำกธนำคำร 237,640 159,429 142,756 89,258 

รวม 238,026 160,812 143,015 90,044 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 เงินฝำกออมทรัพย์มีอัตรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 0.10 ถึง 1.10 ต่อปี                  

(2560: ร้อยละ 0.37 ถึง 1.10 ต่อปี) 
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8. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย  

      (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6)    

อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ - - - - 

คำ้งช ำระ     

 ไม่เกิน 2 เดือน  556 1,337 8,656 10,598 

 2 - 4 เดือน - 371 7,362 3,008 

 4 - 6 เดือน - 795 7,941 8,880 

 6 - 12 เดือน 813 739 23,512 22,190 

 มำกกวำ่ 12 เดือน 1,160 - 100,598 58,004 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,529 3,242 148,069 102,680 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 1,418 4,682 - - 

คำ้งช ำระ     

 ไม่เกิน 2 เดือน  6,136 14,859 1,105 3,930 

 2 - 4 เดือน 4,167 3,374 840 1,090 

 4 - 6 เดือน 3,154 2,169 571 440 

 6 - 12 เดือน 24,597 4,797 6,385 660 

 มำกกวำ่ 12 เดือน 4,680 1,999 836 838 

รวม 44,152 31,880 9,737 6,958 

หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (33,602) (4,840) (8,213) - 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, 

สุทธิ 10,550 27,040 1,524 6,958 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 13,079 30,282 149,593 109,638 

ลูกหน้ีอ่ืน     

เงินทดรองแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6) - 10,001 497 10,036 

เงินทดรองแก่กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 4,478 - 4,478 - 

อ่ืน ๆ  1,081 689 574 71 

หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (4,478) - (4,478) - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 1,081 10,690 1,071 10,107 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 14,160 40,972 150,664 119,745 
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9.  ต้นทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์ 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงก ำลงัพฒันำ     

 ท่ีดิน 2,389,437 3,356,032 704,941 1,242,007 

 งำนระหวำ่งก่อสร้ำง 1,489,712 3,642,096 471,581 2,407,016 

 ตน้ทุนดอกเบ้ีย 169,403 299,413 34,020 175,302 

 รวม 4,048,552 7,297,541 1,210,542 3,824,325 

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงท่ีพฒันำแลว้ 2,097,451 558,728 2,064,342 435,290 

รวม 6,146,003 7,856,269 3,274,884 4,259,615 

หกั: รำยกำรปรับลดรำคำทุนใหเ้ป็นมูลค่ำสุทธิ
ท่ีจะไดรั้บคืน (3,887) - (3,887) - 

สุทธิ 6,142,116 7,856,269 3,270,997 4,259,615 

 รำยกำรเปล่ียนแปลงของบัญชีต้นทุนโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ส ำหรับ ปีส้ินสุดว ันท่ี          

31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีตน้ปี 7,856,269 8,801,479 4,259,615 5,481,320 

ท่ีดินและค่ำพฒันำท่ีดินเพ่ิมข้ึน 162,078 415,533 151,296 133,703 

ค่ำก่อสร้ำงเพ่ิมข้ึน 933,212 2,410,453 382,785 956,333 

ตน้ทุนกำรกูย้มื 57,850 162,400 42,911 65,426 

รับรู้เป็นตน้ทุนขำยอสังหำริมทรัพย ์ (2,592,317) (3,176,333) (1,289,414) (1,643,811) 

ขำยท่ีดิน - - (1,220) (20,803) 

โอนเป็นที่ดินและตน้ทุนโครงกำรรอกำรพฒันำ (271,089) (548,072) (271,089) (521,244) 

โอนเป็นอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน (หมำยเหตุ 12) - (209,191) - (191,309) 

รำยกำรปรับลดรำคำทุนใหเ้ป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บคืน (3,887) - (3,887) - 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีปลำยปี 6,142,116 7,856,269 3,270,997 4,259,615 
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 รำยกำรเปล่ียนแปลงของบัญชี ท่ีดินและต้นทุนโครงกำรรอกำรพัฒนำส ำหรับปีส้ินสุดว ันท่ี                      

31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีตน้ปี 1,323,125 776,632 1,278,415 758,750 

โอนจำกตน้ทุนโครงกำรพฒันำ
อสงัหำริมทรัพย ์ 271,089 548,072 271,089 521,244 

ตดัจ ำหน่ำย - (1,579) - (1,579) 

รำยกำรปรับลดรำคำทุนใหเ้ป็นมูลค่ำสุทธิท่ี
จะไดรั้บคืน (5,679) - (5,679) - 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีปลำยปี 1,588,535 1,323,125 1,543,825 1,278,415 

 ในระหว่ำงปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รวมต้นทุนกำรกู้ยืมเข้ำเป็นต้นทุนของโครงกำรพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย ์โดยค ำนวณจำกอตัรำกำรตั้งข้ึนเป็นทุนซ่ึงเป็นอตัรำถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของเงินกู้
ดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

ตน้ทุนกำรกูย้ืมส่วนท่ีรวมเป็นตน้ทุนของ
โครงกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์(ลำ้นบำท) 58 162 43 65 

อตัรำกำรตั้งข้ึนเป็นทุน (ร้อยละ) 5.65 - 9.00 4.50 - 10.00 5.65 - 9.00 4.50 - 10.00 

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงในโครงกำรและท่ีดินและต้นทุนโครงกำร             

รอกำรพฒันำไปจดจ ำนองไวก้บัธนำคำรพำณิชย ์บริษทัอ่ืน บุคคลอ่ืนและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพื่อเป็น
หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือและกำรออกหนงัสือค ้ำประกนัสรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี 2561 2560 2561 2560 

ตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 6,110 7,417 3,239 4,009 

ท่ีดินและตน้ทุนโครงกำรรอกำรพฒันำ 1,569 1,280 1,524 1,235 
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ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัโครงกำรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

มูลค่ำประมำณของโครงกำรท่ีเปิดด ำเนินกำรอยู ่     

   และเร่ิมมีกำรท ำสญัญำแลว้ 27,823 30,709 14,701 17,287 

จ ำนวนเงินท่ีไดท้ ำสญัญำตำมสญัญำจะซ้ือจะขำย     

   ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง/หอ้งชุด 18,902 17,835 9,840 9,354 

ร้อยละของยอดขำยรวมของโครงกำรท่ีเปิด     

   ด ำเนินกำรอยู ่ 68% 58% 67% 54% 

จ ำนวนเงินตำมสญัญำจะซ้ือจะขำยท่ีดินพร้อม     

   ส่ิงปลูกสร้ำง/หอ้งชุดท่ียงัไม่ไดรั้บรู้เป็นรำยได ้ 512 3,561 273 1,820 

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: พนับำท) 

บริษทั ทุนเรียกช ำระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯ  
รับระหวำ่งปี 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ไชน่ำ เซ็นเตอร์ (สำทร-

กลัปพฤกษ)์ จ ำกดั 

 

150,000 

 

150,000 100 

 

90 149,980 134,970 - 16,196 

บริษทั เจ.เอส.พี. โกลเดน้ทแ์ลนด ์จ ำกดั 200,000 200,000 100 100 199,980 199,970 - 51,992 

บริษทั ส ำเพง็ 2 พลำซ่ำ จ ำกดั 110,000 110,000 100 100 109,980 109,970 - - 

บริษทั เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ต้ี         

แมเนจเมนท ์จ ำกดั 

 

300,000 

 

300,000 100 

 

100 300,000 

 

300,000 - 

 

- 

บริษทั บำ้นร่ืนรมย ์2015 จ ำกดั 100,000 100,000 100 100 100,000 99,900 - - 

บริษทั บำ้นพุทธชำติ 2015 จ ำกดั 100,000 100,000 100 100 100,000 99,900 - - 

บริษทั บำ้นพุทธรักษำ 2015 จ ำกดั 150,000 150,000 100 100 150,000 149,850 - - 

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

รวม     1,559,940 1,144,558 - 68,188 

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

*
   

สุทธิ     859,940 844,558   

* ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทั เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมนท ์จ ำกดั 

บริษัท ไชน่ำ เซ็นเตอร์ (สำทร-กลัปพฤกษ์) จ ำกดั 

 ในระหว่ำงปี บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นของบริษทั ไชน่ำ เซ็นเตอร์ (สำทร-กลัปพฤกษ์) จ  ำกดั ซ่ึงประกอบดว้ย     

หุน้สำมญัจ ำนวน 1,500 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10,000 บำท ในรำคำ 15 ลำ้นบำท จำกผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษทัยอ่ยซ่ึงท ำใหส้ัดส่วนกำรถือหุน้ในบริษทัดงักล่ำวเพิ่มข้ึนจำกร้อยละ 90 
เป็นร้อยละ 100 ผลต่ำงระหวำ่งรำคำซ้ือท่ีต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิของส่วนไดเ้สียท่ีเพิ่มข้ึนดงักล่ำว
จ ำนวน 1.46 ล้ำนบำท ได้แสดงไวเ้ป็นส่วนเกินทุนจำกกำรเปล่ียนสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัย่อย              
ในส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 
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11. เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

11.1 รำยละเอียดของเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจกำรท่ีบริษัทฯและบริษัท อ่ืนควบคุมร่วมกัน                        

มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี  
  (หน่วย: พนับำท) 
   งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

กำรร่วมคำ้ ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน 

มูลค่ำตำมบญัชี 

ตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 

มูลค่ำตำมบญัชี 

ตำมวิธีรำคำทุน 

  2561 2560 2561 2560 2561 2560 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั เจเอสพี โอเช่ียน จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 55 55 (54,272) (34,612) 13,750 13,750 

บริษทั เจ.เอส.พี.จงเทียน จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 55 55 62,845 (20,401) 13,750 13,748 

บริษทั เซนิท แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ - 50 - 31,303 - 40,812 

รวม    8,573 (23,710) 27,500 68,310 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯไดน้ ำขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ตำมวธีิส่วนไดเ้สียจ ำนวน 
54 ลำ้นบำท ไปหกัจำกเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัร่วมคำ้ในงบกำรเงินรวม (2560: 55 ลำ้นบำท) 

 บริษัท เซนิท แมเนจเม้นท์ จ ำกดั 

 เม่ือวนัท่ี 31 มกรำคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯคร้ังท่ี 1/2561 ได้มีมติอนุมติัให้บริษทัฯ 
ขำยเงินลงทุนทั้ งหมดในสัดส่วนร้อยละ 50 ของบริษัท เซนิท แมเนจเม้นท์ จ  ำกัด ให้กับผูร่้วมค้ำ                 
ในรำคำ 40,812,500 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 50,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท หุ้นสำมัญ
จ ำนวน 6,450,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 6.25 บำท และรับคืนเงินทดรอง 10,000,000 บำท ผลต่ำงระหว่ำง
รำคำขำยกับมูลค่ำตำมบญัชีสุทธิของส่วนได้เสียดังกล่ำวท ำให้เกิดก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนใน             

กำรร่วมคำ้จ ำนวน 10 ลำ้นบำท ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จของงบกำรเงินรวม 

11.2 ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหวำ่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรลงทุนในกำรร่วมคำ้ในงบกำรเงินรวมดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

กำรร่วมคำ้ 

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำก 

เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ในระหวำ่งปี 

 2561 2560 

บริษทั เจเอสพี โอเช่ียน จ ำกดั (19,660) (22,170) 

บริษทั เจ.เอส.พี. จงเทียน จ ำกดั 83,242 (20,427) 

บริษทั เซนิท แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั (555) (9,242) 

รวม 63,027 (51,839) 

 ไม่มีเงินปันผลรับจำกบริษทัร่วมคำ้ท่ีรับรู้ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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11.3 ขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปของกำรร่วมคำ้ท่ีมีสำระส ำคญั 

สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน  
(หน่วย: พนับำท) 

 บริษทั เจเอสพี โอเช่ียน จ ำกดั บริษทั เจ.เอส.พี. จงเทียน จ ำกดั บริษทั เซนิท แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

สินทรัพยห์มุนเวียน 894,739 1,056,086 850,074 750,096 - 5,902 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 34,729 25,135 13,485 15,670 - 88,239 

 929,468 1,081,221 863,559 765,766 - 94,141 

เงินกูย้มืระยะสั้น 310,100 - 100 - - - 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 9,444 13,526 36,638 5,780 - 31,535 

เงินกูย้มืระยะยำว 708,601 1,130,626 712,557 797,079 - - 

 1,028,145 1,144,152 749,295 802,859 - 31,535 

สินทรัพย์ - สุทธิ (98,677) (62,931) 114,264 (37,093) - 62,606 

สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 55% 55% 55% 55% - 50% 

สดัส่วนตำมส่วนไดเ้สียของ
กิจกำรในสินทรัพย ์- สุทธิ (54,272) (34,612) 62,845 (20,401) - 31,303 

สรุปรำยกำรก ำไร (ขำดทุน) 
(หน่วย: พนับำท) 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 บริษทั เจเอสพี โอเช่ียน จ ำกดั บริษทั เจ.เอส.พี.จงเทียน จ ำกดั บริษทั เซนิท แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั 

 2561 2560 2561 2560 2561* 2560 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 10,673 - 332,591 - - - 

รำยไดอ่ื้น 10,108 14,881 5,963 1,959 - 47 

ตน้ทุนขำย (6,284) - (81,612) - - - 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร (4,046) (2,581) (23,806) (1,660) (1,388) (17,284) 

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใชจ่้ำย
ทำงกำรเงินและรำยได ้
(ค่ำใชจ่้ำย) ภำษีเงินได ้ 10,451 12,300 233,136 299 (1,388) (17,237) 

ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน (54,506) (62,774) (43,936) (46,726) - (4,472) 

รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ภำษีเงินได ้ 8,308 10,166 (37,851) 9,284 278 4,338 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี (35,747) (40,308) 151,349 (37,143) (1,110) (17,371) 

*ผลกำรด ำเนินงำนก่อนบริษทัฯขำยเงินลงทุน 
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12. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

 อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนคือท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยถือครองไวเ้พื่อขำยและเพื่อหำประโยชน์จำกรำยไดค้่ำเช่ำ
และกำรใหบ้ริกำร 

มูลค่ำตำมบญัชีของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ท่ีดิน                       
รอกำรขำย 

ท่ีดินและ               
ส่ิงปลูกสร้ำงใหเ้ช่ำ 

 

 

รวม 

ท่ีดิน                        
รอกำรขำย 

ท่ีดินและ 

ส่ิงปลูกสร้ำงใหเ้ช่ำ 

 

รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561       

รำคำทุน 4,589 1,493,906 1,498,495 4,589 617,702 622,291 

หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (219,374) (219,374) - (13,363) (13,363) 

หกั: ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (4,589) (246,600) (251,189) (4,589) - (4,589) 

มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ - 1,027,932 1,027,932 - 604,339 604,339 

       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560       

รำคำทุน 4,589 1,682,883 1,687,472 4,589 617,702 622,291 

หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (171,796) (171,796) - (7,776) (7,776) 

หกั:  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (4,589) (278,600) (283,189) (4,589) - (4,589) 

มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ - 1,232,487 1,232,487 - 609,926 609,926 
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 กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำตำมบญัชีของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนส ำหรับปี 2561 และ 2560 แสดง
ไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีตน้ปี 1,232,487 1,390,027 609,926 611,786 

เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี - 4,436 - - 

จ ำหน่ำยระหวำ่งปี (131,642) (217,097) - (182,987) 

โอนมำจำกตน้ทุนโครงกำรพฒันำ   
อสงัหำริมทรัพย ์(หมำยเหตุ 9) - 209,191 - 191,309 

ค่ำเส่ือมรำคำ (72,913) (89,481) (5,587) (5,593) 

ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ - (64,589) - (4,589) 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีปลำยปี 1,027,932 1,232,487 604,339 609,926 

 มูลค่ำยติุธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงใหเ้ช่ำ 1,408,505 1,475,882 1,055,411 690,067 

ท่ีดินรอกำรขำย - - - - 

 มูลค่ำยุติธรรมส ำหรับท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงให้เช่ำประเมินโดยกำรพิจำรณำระหวำ่งเกณฑ์วิธีพิจำรณำ
จำกรำยได ้(Income Approach) และเกณฑ์รำคำตลำดท่ีเหมำะสมกบัสินทรัพยน์ั้น ขอ้สมมติฐำนหลกั
ท่ีใช้ในกำรประเมินรำคำตำมวิธีพิจำรณำจำกรำยได้ประกอบด้วย อตัรำผลตอบแทน อตัรำเงินเฟ้อ 
อตัรำพื้นท่ีวำ่งระยะยำว และอตัรำกำรเติบโตระยะยำวของค่ำเช่ำ มูลค่ำยุติธรรมดงักล่ำวส่วนใหญ่เป็น
ขอ้มูลในระดบั 2 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้น ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงในโครงกำรไปจดจ ำนองไวก้บัสถำบนักำรเงิน 
บริษทัอ่ืนและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือและหุน้กูส้รุปไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี (ลำ้นบำท) 944 759 576 294 
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13. ทีดิ่น อำคำรและอุปกรณ์ 

   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 

ท่ีดิน อำคำร 

เคร่ืองตกแตง่
และเคร่ืองใช้

ส ำนกังำน ยำนพำหนะ 

งำนระหวำ่ง
ก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน       

1 มกรำคม 2560 9,072 3,928 49,439 7,437 - 69,876 

ซ้ือเพ่ิม - - 10,948 39 529 11,516 

โอนเขำ้ (ออก) - - 339 - (529) (190) 

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (194) (2,663) - (2,857) 

31 ธนัวำคม 2560 9,072 3,928 60,532 4,813 - 78,345 

ซ้ือเพ่ิม - 165 2,428 - - 2,593 

โอนเขำ้ (ออก) - - (1,866) (65) - (1,931) 

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (70) (2,011) - (2,081) 

31 ธนัวำคม 2561 9,072 4,093 61,024 2,737 - 76,926 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม       

1 มกรำคม 2560 - 547 18,188 4,802 - 23,537 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 393 10,419 601 - 11,413 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ
ส่วนท่ีจ ำหน่ำย/           

ตดัจ ำหน่ำย - - (42) (1,445) - (1,487) 

31 ธนัวำคม 2560 - 940 28,565 3,958 - 33,463 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 401 10,698 148 - 11,247 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ
ส่วนท่ีจ ำหน่ำย/           

ตดัจ ำหน่ำย - - (1,815) (1,575) - (3,390) 

31 ธนัวำคม 2561 - 1,341 37,448 2,531 - 41,320 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี       

31 ธนัวำคม 2560  9,072 2,988 31,967 855 - 44,882 

31 ธนัวำคม 2561 9,072 2,752 23,576 206 - 35,606 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี   

2560 (รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรทั้งจ ำนวน)  11,413 

2561 (รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรทั้งจ ำนวน)  11,247 
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   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ท่ีดิน อำคำร 

เคร่ืองตกแตง่
และเคร่ืองใช้

ส ำนกังำน ยำนพำหนะ 

งำนระหวำ่ง
ก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน       

1 มกรำคม 2560 9,072 3,928 35,984 4,211 - 53,195 

ซ้ือเพ่ิม - - 5,811 - 529 6,340 

โอนเขำ้ (ออก) - - 339 - (529) (190) 

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (194) (2,663) - (2,857) 

31 ธนัวำคม 2560 9,072 3,928 41,940 1,548 - 56,488 

ซ้ือเพ่ิม - 165 2,132 - - 2,297 

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (70) (1,364) - (1,434) 

31 ธนัวำคม 2561 9,072 4,093 44,002 184 - 57,351 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม       

1 มกรำคม 2560 - 547 10,799 1,892 - 13,238 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 393 7,730 431 - 8,554 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ
ส่วนท่ีจ ำหน่ำย/             

ตดัจ ำหน่ำย - - (42) (1,445) - (1,487) 

31 ธนัวำคม 2560 - 940 18,487 878 - 20,305 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 401 8,053 95 - 8,549 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ
ส่วนท่ีจ ำหน่ำย/             

ตดัจ ำหน่ำย - - (47) (864) - (911) 

31 ธนัวำคม 2561 - 1,341 26,493 109 - 27,943 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี       

31 ธนัวำคม 2560 9,072 2,988 23,453 670 - 36,183 

31 ธนัวำคม 2561 9,072 2,752 17,509 75 - 29,408 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี       

2560 (รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรทั้งจ ำนวน)  8,554 

2561 (รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรทั้งจ ำนวน)  8,549 
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14. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

    (หน่วย: พนับำท) 
 อตัรำดอกเบ้ีย งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ร้อยละต่อปี) 2561 2560 2561 2560 

เงินกูย้มืระยะส้ัน MLR ถึง MLR - 0.25 93,448 134,151 93,448 134,151 

 เงินกูย้ืมดงักล่ำวค ้ ำประกนัโดยกำรจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง และค ้ำประกนัโดยบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย 

 ภำยใตส้ัญญำเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมท่ีระบุในสัญญำ เช่น 
กำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้นใหเ้ป็นไปตำมอตัรำท่ีก ำหนดในสัญญำ เป็นตน้ 

15. เงินกู้ยืมระยะส้ันอ่ืน 

 เงินกู้ยืมระยะสั้ นอ่ืนเป็นเงินกู้ยืมจำกบุคคลอ่ืนเพื่อใช้ในด ำเนินงำนของบริษัทฯและบริษัทย่อย                 

คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 8 ต่อปี และมีก ำหนดช ำระคืนภำยในเดือนพฤศจิกำยน - ธันวำคม 2562    

เงินกูย้มืดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยบริษทัฯ กรรมกำรบริษทั และท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงของบริษทัยอ่ย 

16. ตั๋วแลกเงินระยะส้ัน 

 ตัว๋แลกเงินระยะสั้นจ ำนวน 180 ลำ้นบำท มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 6.50 ต่อปี และมีอำยุ 182 - 183 วนั 
นับจำกวนัท่ีออกตัว๋แลกเงินในแต่ละคร้ังซ่ึงมีก ำหนดช ำระคืนภำยในเดือนมิถุนำยน 2561 บริษทัฯ
เสนอขำยตัว๋แลกเงินดงักล่ำวใหแ้ก่ผูล้งทุนรำยใหญ่และผูล้งทุนสถำบนัโดยไม่มีหลกัประกนั 

17. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

เจำ้หน้ีกำรคำ้       

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6) - - 21,602 21,923 

กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 587,043 1,204,111 258,513 425,507 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้   587,043 1,204,111 280,115 447,430 
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  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

เจำ้หน้ีอ่ืน     

   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6) 6,805 4,074 99,944 85,221 

กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั      

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 66,040 114,036 42,428 80,442 

เงินประกนัผลงำน 150,286 158,723 96,567 114,453 

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย 7,923 6,396 6,088 5,021 

เจำ้หน้ีค่ำสำธำรณูปโภค 59,847 64,561 31,824 36,381 

ประมำณกำรค่ำซ่อมแซม 56,598 - 17,851 - 

เงินรับล่วงหนำ้รอจ่ำยคืน 46,973 34,608 37,720 24,103 

อ่ืน ๆ 24,422 9,835 19,682 3,924 

รวมเจำ้หน้ีอ่ืน 418,894 392,233 352,104 349,545 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 1,005,937 1,596,344 632,219 796,975 

18. หุ้นกู้ระยะยำว 

 ณ วันท่ี  31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯมีหุ้นกู้ระยะยำว 2 วงเงิน ประกอบด้วย วงเงินแรกหุ้นกู้มี
หลกัประกนัจ ำนวนเงิน 500 ลำ้นบำท มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 6.50 ต่อปี จ่ำยดอกเบ้ียทุก 3 เดือน และ           
มีก ำหนดไถ่ถอนในเดือนพฤษภำคม 2563 และวงเงินท่ีสองหุ้นกูไ้ม่มีหลกัประกนัจ ำนวนเงิน 197 ลำ้นบำท 
มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 7.25 ต่อปี จ่ำยดอกเบ้ียทุก 3 เดือน และมีก ำหนดไถ่ถอนในเดือนมิถุนำยน 
2563 

 กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้กูร้ะยะยำวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 

  งบกำรเงินรวม/           
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561  881,797 

บวก: ออกจ ำหน่ำยเพิ่ม  696,700 

 ตดัจ ำหน่ำยค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กู ้  12,628 

หกั: ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กูร้อตดัจ ำหน่ำย  (12,252) 

 ไถ่ถอนหุน้กู ้  (893,700) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  685,173 

หุน้กูมี้หลกัประกนัค ้ำประกนัโดยจ ำนองอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 

ภำยใตส้ัญญำหุ้นกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำร เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 
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19. เงินกู้ยืมระยะยำว 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำร 1,633,697 2,813,835 932,666 1,772,072 

หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (1,444,200) (1,306,997) (864,637) (744,931) 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำร - สุทธิ 189,497 1,506,838 68,029 1,027,141 

ในระหว่ำงปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงของผูถื้อหุ้น ท ำให้ไม่เป็นไปตำม
เง่ือนไขในสัญญำเงินกู้ธนำคำรของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง ซ่ึงบริษทัย่อยยงัไม่ได้รับหนังสือผ่อนผนั              
กำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดงักล่ำวจำกธนำคำร ดงันั้นบริษทัย่อยจึงไดจ้ดัประเภทเงินกูย้ืมระยะยำว          
ในส่วนท่ีไม่เป็นไปตำมเง่ือนไขจ ำนวน 209 ล้ำนบำท เป็นส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีใน                
งบกำรเงินรวม 

กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยำวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

บวก: กูเ้พิ่ม 1,048,250 244,329 

หกั: จ่ำยคืนเงินกู ้ (2,228,388) (1,083,735) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 1,633,697 932,666 

เงินกูย้ืมระยะยำวของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยส่วนใหญ่มีเง่ือนไขกำรช ำระคืนเงินตน้ในอตัรำร้อยละ
ตำมท่ีระบุในสัญญำเม่ือมีกำรปลอดจ ำนองหลกัประกนัท่ีวำงไวก้บัธนำคำร และตอ้งช ำระคืนทั้งหมด
ภำยในปี 2562 - 2574 เงินกู้ยืมระยะยำวน้ีคิดดอกเบ้ียในอตัรำลอยตวัอำ้งอิงจำกอตัรำดอกเบ้ียลูกคำ้     
ชั้นดีบวกส่วนเพิ่ม 

เงินกูย้ืมระยะยำวของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยค ้ำประกนัโดยเงินฝำกธนำคำร กำรจ ำนองท่ีดินรวมทั้งส่ิง
ปลูกสร้ำงท่ีมีอยูแ่ลว้และหรือท่ีจะมีข้ึนต่อไปในอนำคตและค ้ำประกนัโดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 ภำยใตส้ัญญำเงินกู ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมท่ีระบุ
ในสัญญำ เช่น กำรคงสัดส่วนโครงสร้ำงของผูถื้อหุ้นและกำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ                   
ผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตำมอตัรำท่ีก ำหนดในสัญญำ เป็นตน้ 
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีวงเงินกูย้มืระยะยำวตำมสัญญำเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใชส้รุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

วงเงินกูย้มืท่ียงัมิไดเ้บิกใช ้ 2,357 3,342 714 985 

20. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงำนเม่ือออกจำกงำน
แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 16,724 12,005 16,208 11,575 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:     

ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  5,784 5,158 5,619 4,974 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 437 271 422 260 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:     

ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั - 1,492 - 1,601 

ผลประโยชนท่ี์จ่ำยในระหวำ่งปี (5,260) (2,202) (5,260) (2,202) 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 17,685 16,724 16,989 16,208 

 ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนรวมรับรู้ในค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรในงบก ำไร
ขำดทุน  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะ
ยำวของพนกังำนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมำณ 20 ปี (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 20 ปี) 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

อตัรำคิดลด 3.0 3.0 3.0 3.0 

อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต 6.0 6.0 6.0 6.0 
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 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยำวของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 

อตัรำคิดลด (1.51) 1.82 (1.47) 1.77 

อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  1.75 (1.49) 1.70 (1.44) 

เม่ือวนัท่ี 13 ธันวำคม 2561 สภำนิติบญัญติัแห่งชำติไดมี้มติผ่ำนร่ำงพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำน
ฉบบัใหม่ ซ่ึงกฎหมำยดงักล่ำวอยูใ่นระหวำ่งรอประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ พระรำชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงำนฉบับใหม่น้ีก ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจ้ำงเลิกจ้ำง ส ำหรับลูกจำ้งซ่ึงท ำงำน
ติดต่อกันครบ 20 ปี ข้ึนไปให้ มี สิทธิได้รับค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำย 400 ว ัน                  
กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวถือเป็นกำรแกไ้ขโครงกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 
ซ่ึงฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯและบริษัทย่อยเช่ือว่ำผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวไม่เป็น
สำระส ำคญั และจะบนัทึกผลกระทบโดยรับรู้ตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใช้จ่ำยทนัทีในงบก ำไร
ขำดทุนของงวดท่ีกฎหมำยดงักล่ำวมีผลบงัคบัใช ้

21. ส ำรองตำมกฎหมำย 

ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหัก
ด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุน   

จดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้



 32 

22. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

ซ้ือท่ีดินและจ่ำยค่ำงำนก่อสร้ำงระหวำ่งปี 1,233,696 2,989,952 576,992 1,155,508 

กำรเปล่ียนแปลงในท่ีดินและงำนระหวำ่งก่อสร้ำง 1,358,621 186,381 712,422 488,303 

เงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืน 164,885 181,911 175,180 201,260 

ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 88,553 105,120 18,101 17,774 

ค่ำท่ีปรึกษำและบริกำรอ่ืน 27,143 30,920 19,080 20,516 

ค่ำโฆษณำและส่งเสริมกำรขำย 147,806 296,828 70,028 168,979 

ค่ำภำษีธุรกิจเฉพำะและค่ำธรรมเนียมกำรโอน 149,572 173,494 75,950 96,950 

ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร 21,058 19,332 19,901 18,568 

ขำดทุนจำกกำรตั้งค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของ                   
เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย - - 500,000 - 

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - 300,000 

ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 33,241 4,561 12,693 - 

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของอสังหำริมทรัพย ์

เพื่อกำรลงทุน - 64,589 - 4,589 

ขำดทุนจำกกำรปรับลดมูลค่ำตน้ทุนโครงกำรพฒันำ
อสังหำริมทรัพยแ์ละท่ีดินและตน้ทุนโครงกำร          
รอกำรพฒันำ 9,567 - 9,567 - 

ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยเงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำซ้ือท่ีดิน - 20,000 - - 

อ่ืน ๆ 200,298 145,052 113,804 92,755 

รวม 3,434,440 4,218,140 2,303,718 2,565,202 

23. ภำษีเงินได้ 

 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

ภำษเีงินได้ปัจจุบัน:     

ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 87,984 60,924 32,591 26,317 

รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ของปีก่อน 25,198 10,552 25,198 8,310 

ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี:      

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิด 

ผลแตกต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำร
ผลแตกต่ำงชัว่ครำว (1,213) (828) (5,060) 134 

ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ใน 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 111,969 70,648 52,729 34,761 
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  จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกผลขำดทุน          

จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั - 298 - 320 

 - 298 - 320 

รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 213,274 47,973 (485,501) (117,026) 
     

อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 

ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีก่อนภำษีเงินได ้              
นิติบุคคลคูณอตัรำภำษี 42,655 9,595 (97,100) (23,405) 

ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     

รำยไดท่ี้รับรู้เพ่ิม 20,869 124 20,368 124 

รำยไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ - - - (13,638) 

ค่ำใชจ่้ำยท่ีสำมำรถน ำมำหกัภำษีเพ่ิมเติมได ้ (5,607) (3,539) (321) (76) 

ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถน ำมำหกัภำษีได ้ 5,921 5,162 4,584 3,446 

ผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีไม่ไดต้ั้งสินทรัพย ์     

ภำษีเงินไดร้อตดับญัชี 22,933 48,754 100,000 60,000 

รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้     

นิติบุคคลของปีก่อน 25,198 10,552 25,198 8,310 

รวม 69,314 61,053 149,829 58,166 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยู่ใน                    
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 111,969 70,648 52,729 34,761 
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สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 

ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

รำยไดรั้บล่วงหนำ้ 899 1,340 470 662 

ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ตน้ทุนทำงกำรเงิน (2,926) - (2,926) - 

ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 2,539 - 2,539 - 

ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ 1,913 - 1,913 - 

ประมำณกำรค่ำซ่อมแซมหลงักำรขำย 9,951 - 3,570 - 

ส ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำน 3,537 3,345 3,398 3,242 

ผลขำดทุนสะสมทำงกฎหมำยยกไป 2,532 13,728 - - 

ผลกระทบจำกกำรตดัรำยกำรระหวำ่งกนั  30,385 29,204 - - 

รวม 48,830 47,617 8,964 3,904 

24.  ก ำไรต่อหุ้น 

 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ                 
(ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี (พนับำท)     

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 101,305 (23,048) (538,230) (151,788) 

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (พนัหุน้) 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ (บำท)     

ก ำไร (ขำดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.02 (0.01) (0.13) (0.04) 

25. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจ
สูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตดัสินใจในกำรจดัสรร
ทรัพยำกรให้กบัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้งน้ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุด
ดำ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ คือ คณะกรรมกำรบริษทั 
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เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรบริหำรงำน บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้ำงองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตำม
ประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริกำร บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงำนท่ีรำยงำนทั้งส้ิน 2 ส่วนงำน ดงัน้ี  
• ส่วนงำนธุรกิจอสังหำริมทรัพย ์เป็นส่วนงำนท่ีด ำเนินธุรกิจขำยบำ้น ทำวน์เฮำ้ส์ อำคำรพำณิชย์

และคอนโดมิเนียม  รวมถึงกำรให้บริกำรบริหำรจดักำรธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ให้กับบริษัท             

ในเครือซ่ึงถือเป็นกำรใหบ้ริกำรท่ีเก่ียวเน่ืองกนั 

• ส่วนงำนธุรกิจให้เช่ำพื้นท่ีและบริกำร  เป็นส่วนงำนท่ีด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบักำรให้เช่ำพื้นท่ีใน
ศูนยก์ำรคำ้ชุมชน (Community Malls) และอำคำรจอดรถ 

ผู ้มีอ  ำนำจตัดสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกันเพื่อ
วตัถุประสงคใ์นกำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรจดัสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน บริษทัฯ
และบริษัทย่อยประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำก          
กำรด ำเนินงำนซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน
และสินทรัพยร์วมในงบกำรเงิน  
กำรบนัทึกบญัชีส ำหรับรำยกำรระหวำ่งส่วนงำนท่ีรำยงำนเป็นไปในลกัษณะเดียวกบักำรบนัทึกบญัชี
ส ำหรับรำยกำรธุรกิจกบับุคคลภำยนอก 

ขอ้มูลรำยได ้ก ำไรของส่วนงำนของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 
และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี  

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

  ส่วนงำนธุรกิจ  รำยกำรปรับปรุง  

 ส่วนงำนธุรกิจ ให้เช่ำพ้ืนท่ี รวมส่วนงำน และตดัรำยกำร  

 อสงัหำริมทรัพย ์ และบริกำร ท่ีรำยงำน ระหวำ่งกนั งบกำรเงินรวม 

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 3,679 77 3,756 - 3,756 

รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน 22 28 50 (50) - 

ดอกเบ้ียรับ 214 - 214 (163) 51 

รำยไดอ่ื้น 26 - 26 - 26 

รวมรำยได้ 3,941 105 4,046 (213) 3,833 

ตน้ทุนขำยและบริกำร 2,664 158 2,822 (121) 2,701 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 296 4 300 - 300 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร  385 49 434 - 434 

รวมค่ำใช้จ่ำย 3,345 211 3,556 (121) 3,435 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

  ส่วนงำนธุรกิจ  รำยกำรปรับปรุง  

 ส่วนงำนธุรกิจ ให้เช่ำพ้ืนท่ี รวมส่วนงำน และตดัรำยกำร  

 อสงัหำริมทรัพย ์ และบริกำร ท่ีรำยงำน ระหวำ่งกนั งบกำรเงินรวม 

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก ำไร 
จำกเงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำย
ภำษเีงนิได้ 596 (106) 490 (92) 398 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในกำร
ร่วมคำ้ 63 - 63 - 63 

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยทำง 

กำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 659 (106) 553 (92) 461 

ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน (278) (52) (330) 82 (248) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ (108) - (108) (4) (112) 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 273 (158) 115 (14) 101 

      

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

  ส่วนงำนธุรกิจ  รำยกำรปรับปรุง  

 ส่วนงำนธุรกิจ ให้เช่ำพ้ืนท่ี รวมส่วนงำน และตดัรำยกำร  

 อสงัหำริมทรัพย ์ และบริกำร ท่ีรำยงำน ระหวำ่งกนั งบกำรเงินรวม 

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 4,257 111 4,368 - 4,368 

รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน 26 18 44 (44) - 

ดอกเบ้ียรับ 265 - 265 (203) 62 

รำยไดอ่ื้น 74 18 92 - 92 

รวมรำยได้ 4,622 147 4,769 (247) 4,522 

ตน้ทุนขำยและบริกำร 3,276 103 3,379 (80) 3,299 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 447 25 472 - 472 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร  371 12 383 - 383 

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของ
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน - 92 92 (28) 64 

รวมค่ำใช้จ่ำย 4,094 232 4,326 (108) 4,218 

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนส่วนแบ่งขำดทุน
จำกเงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำย
ภำษเีงนิได้ 528 (85) 443 (139) 304 

ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนใน
กำรร่วมคำ้ (52) - (52) - (52) 

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยทำง 

กำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 476 (85) 391 (139) 252 

ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน (321) (56) (377) 173 (204) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ (72) - (72) 1 (71) 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 83 (141) (58) 35 (23) 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศำสตร์ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือประเทศไทย ดงันั้นรำยไดแ้ละสินทรัพย์
ท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แลว้ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 

ในปี 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใดท่ีมีมูลค่ำเท่ำกบัหรือมำกกวำ่
ร้อยละ 10 ของรำยไดข้องกิจกำร 

26. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯ บริษทัย่อยและพนักงำนได้เขำ้ร่วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบญัญติั
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็น
รำยเดือนในอตัรำร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยบริษทั หลกัทรัพยจ์ดักำร
กองทุน ทิสโก้ จ  ำกัด และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วย
กองทุนของบริษทัฯ 

ในระหวำ่งปี 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินสมทบดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยดงัน้ี 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

เงินสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 3.4 3.7 3.3 3.6 

27.  เงินปันผล 

  เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำย 

เงินปันผล อนุมติัโดย (ลำ้นบำท) ต่อหุน้ (บำท) 
เงินปันผลประจ ำปี 2559 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี  

22 เมษำยน 2560 

42 

 

0.01 

 

รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2560 42 0.01 
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28. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

28.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัเก่ียวกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนสรุป
ไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

สัญญำก่อสร้ำงโครงกำร  306 849 110 575 

สัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีดิน - 125 - 125 

28.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำจ้ำงบริหำรพืน้ทีเ่ช่ำ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษทัย่อยมีภำระผูกพนัเก่ียวกับสัญญำจ้ำงบริหำรพื้นท่ีเช่ำอำยุสัญญำ     

มีระยะเวลำ 3 ปี 

 บริษทัย่อยต้องจ่ำยค่ำบริกำรดังกล่ำวตำมอตัรำท่ีระบุในสัญญำและมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีต้องจ่ำย     

ในอนำคตภำยใตส้ัญญำดงัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 2561 2560 

จ่ำยช ำระ   

 ภำยใน 1 ปี - 7 

 มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี - 7 

28.3 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 บริษทัฯไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำพื้นท่ีในอำคำรและสัญญำเช่ำยำนพำหนะ 
อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำ 3 - 5 ปี 
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 บริษทัฯมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนดงัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม/                                              
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 

จ่ำยช ำระ   

 ภำยใน 1 ปี 15 14 

 มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี 11 15 

28.4 กำรค ำ้ประกนั 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค ้ ำประกันซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมบริษัทฯและบริษัทย่อย                
ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผกูพนัทำงปฏิบติับำงประกำรตำมปกติธุรกิจ ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

หนงัสือค ้ำประกนักำรจดัท ำและ
บ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภค 359 419 71 101 

 หนังสือค ้ ำประกันดังกล่ำวของบริษัทฯและบริษัทย่อยค ้ ำประกันโดยเงินฝำกธนำคำรและ               

กำรจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงและหุน้กูข้องบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

28.5 ภำระจ ำยอม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีท่ีดินในโครงกำรท่ีติดภำระจ ำยอมสรุป
ไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

ท่ีดินในโครงกำรท่ีติดภำระ      
จ  ำยอมจ ำนวนประมำณ (ไร่) 87 87 46 46 

 มูลค่ำของท่ีดินท่ีติดภำระจ ำยอมดังกล่ำวได้รวมเป็นต้นทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์และ
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนแลว้ 
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29. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

29.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตำมท่ีนิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชี           

ฉบบัท่ี 107 “กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ” ประกอบด้วย             

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เงินฝำกท่ีติดภำระค ้ำประกนั เงินใหกู้ย้ืม
ระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน เงินกูย้มืระยะสั้น และเงินกูย้มืระยะยำว 
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำย             
กำรบริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน              
และเงินใหกู้ย้มื ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดใหมี้นโยบำยและวธีิกำรในกำรควบคุม
สินเช่ือท่ีเหมำะสม ดงันั้นบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงไม่คำดวำ่จะไดรั้บควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญั
จำกกำรให้สินเช่ือ นอกจำกน้ี กำรให้สินเช่ือของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีกำรกระจุกตวัเน่ืองจำก
บริษทัฯและบริษทัย่อยมีฐำนของลูกค้ำท่ีหลำกหลำยและมีอยู่จ  ำนวนมำกรำย จ ำนวนเงินสูงสุดท่ี
บริษทัฯและบริษทัย่อยอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีกำรคำ้และ
ลูกหน้ีอ่ืน และเงินใหกู้ย้มืท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน 
เงินลงทุนชัว่ครำว เงินให้กูย้ืม เงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยำว สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำร
เงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกล้เคียงกบั
อตัรำตลำดในปัจจุบนั  

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพย์
และหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบก ำหนด หรือ วนัท่ีมีกำร
ก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี     
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 (หน่วย: ลำ้นบำท)  
 งบกำรเงินรวม 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    

 ภำยใน 1 ปี มำกกวำ่ 1 ถึง 5 ปี ปรับข้ึนลงตำมรำคำตลำด ไม่มีอตัรำดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

   2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

           (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน             

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - - 154 80 84 81 238 161 0.10 - 1.10 0.10 - 1.10 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - - 14 41 14 41 - - 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - - 12 - 57 45 - - 69 45 0.38 - 3.50 0.10 - 1.50 

เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 695 796 - - - - 695 796 7.00 7.00 

 - - 707 796 211 125 98 122 1,016 1,043   

หนี้สินทำงกำรเงิน             

เงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน - - - - 93 134 - - 93 134 6.90 - 9.00 6.90 - 9.00 

เงินกูย้มืระยะส้ันอ่ืน 108 210 - - - - - - 108 210 4.00 - 9.00 4.00 - 9.00 

ตัว๋แลกเงินระยะส้ัน - 176 - - - - - - - 176 - 6.50 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - - - 1,006 1,596 1,006 1,596 - - 

เงินกูย้มืระยะส้ันจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,124 509 - - - - - - 1,124 509 6.00 - 12.00 6.00 - 10.00 

หุน้กูร้ะยะยำว - - 685 882 - - - - 685 882 6.50 - 7.25 6.00 

เงินกูย้มืระยะยำว - - - - 1,634 2,814 - - 1,634 2,814 5.65 - 7.15 4.50 - 7.15 

 1,232 895 685 882 1,727 2,948 1,006 1,596 4,650 6,321   
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   (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   อตัรำดอกเบ้ีย    

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรำ  อตัรำดอกเบ้ีย 

 ภำยใน 1 ปี มำกกวำ่ 1 ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

   2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

           (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน             

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - - 63 10 80 80 143 90 0.10 - 1.10 0.37 - 1.10 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - - 151 120 151 120 - - 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - - 12 - 24 35 - - 36 35 0.38 - 3.50 0.10 - 1.50 

เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 2,558 2,998 - - - - 2,558 2,998 6.63 - 7.00 6.63 - 7.00 

 - - 2,570 2,998 87 45 231 200 2,888 3,243   

หนี้สินทำงกำรเงิน             

เงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน - - - - 93 134 - - 93 134 6.90 - 9.00 6.90 - 9.00 

เงินกูย้มืระยะส้ันอ่ืน 20 210 - - - - - - 20 210 4.00 - 9.00 4.00 - 9.00 

ตัว๋แลกเงินระยะส้ัน - 176 - - - - - - - 176 - 6.50 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - - - 632 797 632 797 - - 

เงินกูย้มืระยะส้ันจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,945 1,243 - - - - - - 1,945 1,243 1.50 - 12.00 6.00 - 10.00 

หุน้กูร้ะยะยำว - - 685 882 - - - - 685 882 6.50 - 7.25 6.00 

เงินกูย้มืระยะยำว - - - - 933 1,772 - - 933 1,772 5.65 - 7.15 4.50 - 7.15 

 1,965 1,629 685 882 1,026 1,906 632 797 4,308 5,214   
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29.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น เงินให้
กู ้ยืมและเงินกู้ยืมมีอัตรำดอกเบ้ียใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบ้ียในตลำด บริษัทฯและบริษัทย่อยจึง
ประมำณมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน  

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง จ ำนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ำยตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพย์กนัหรือจ่ำยช ำระ
หน้ีสินในขณะท่ีทั้งสองฝ่ำยมีควำมรอบรู้ และเต็มใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกนัได้
อยำ่งเป็นอิสระในลกัษณะท่ีไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั วธีิกำรก ำหนดมูลค่ำยติุธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของ
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน มูลค่ำยุติธรรมจะก ำหนดจำกรำคำตลำดล่ำสุด หรือก ำหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑ์กำร
วดัมูลค่ำท่ีเหมำะสม  

30. กำรบริหำรจัดกำรทุน  
 วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย คือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำง

ทุนท่ีเหมำะสมเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยและเสริมสร้ำงมูลค่ำ              

กำรถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

อตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุน 0.92:1 1.28:1 0.91:1 1.01:1 

31. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2562 มีมติเห็นชอบใหเ้สนอต่อ
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นซ่ึงจะจดัข้ึนในเดือนเมษำยน 2562 ในเร่ืองกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2561 โดยจ่ำย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรำหุน้ละ 0.01 บำท รวมเป็นเงิน 42 ลำ้นบำท 

32.  กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2562 
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