
 

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

รำยงำนและงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำล 

ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 



 

 

 

 

 

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

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม                     

ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและ                                                     
งบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมแบบย่อ                  

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

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

เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

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

ข้อสรุป  
ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

พูนนำรถ เผำ่เจริญ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5238 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

กรุงเทพฯ: 12 พฤศจิกำยน 2562 



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

ณ วันที 30 กันยายน 2562
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

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

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 305,823           238,026           185,314           143,015           
ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 4 31,694             14,160             104,522           150,664           
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 5 6,386,257        6,142,116        3,908,958        3,270,997        
สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 31,806             34,200             23,581             15,038             
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,755,580        6,428,502        4,222,375        3,579,714        
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 14, 19.3 29,095             68,608             12,419             36,149             
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั
   และดอกเบียคา้งรับ 3 716,537           695,412           2,284,704        2,485,340        
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                       -                       1,189,939 859,939           
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 7 54,724             62,845             27,500             27,500             
ทีดินและตน้ทุนโครงการรอการพฒันา 5 509,852           1,588,535        465,142           1,543,825        
อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 8 982,262           1,027,932        603,719           604,339           
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 25,377             35,606             20,935             29,408             
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9,072                11,856             8,567                11,097             
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 53,928             48,829             20,874             8,964                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 21,321             47,126             10,329             8,309
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,402,168        3,586,749        4,644,128        5,614,870        
รวมสินทรัพย์ 9,157,748        10,015,251      8,866,503        9,194,584        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบแสดงฐานะการเงิน 



ณ วันที 30 กันยายน 2562
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

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

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสินหมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 10 -                       93,448             -                       93,448             
เงินกูย้ืมระยะสนัอืน 11 90,120             107,670           15,000             20,000             
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 12 855,211           1,005,937        513,061           632,219           
เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 12,132             31,370             8,684                19,629             
เงินกูย้ืมระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 888,043           1,124,418        1,830,613        1,945,045        
ส่วนของหุ้นกูร้ะยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 13 691,273           -                       691,273           -                       
ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าการเงินทีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหนึงปี 1,728                49                     1,728                49                     
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหนึงปี 14 855,485           1,444,200        568,770           864,638           
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 12,672             37,000             -                       -                       
หนีสินหมุนเวยีนอืน 19,008             47,417             10,421             39,091             
รวมหนีสินหมุนเวียน 3,425,672        3,891,509        3,639,550        3,614,119        
หนีสินไม่หมุนเวียน   
หุ้นกูร้ะยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหนึงปี 13 229,540           685,173           229,540           685,173           
หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนทีถึง
   กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 4,260                -                       4,260                -                       
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึง
   กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 14 394,230           189,497           287,178           68,029             
เงินประกนัค่าเช่าและค่าบริการ 22,579             23,742             218                   288                   
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 14,264             17,685             13,951             16,989             
รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 664,873           916,097           535,147           770,479           
รวมหนีสิน 4,090,545        4,807,606        4,174,697        4,384,598        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

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



ณ วันที 30 กันยายน 2562
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

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

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 4,200 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท 2,100,000        2,100,000        2,100,000        2,100,000        
   ทุนทีออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
      หุ้นสามญั 4,200 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท 2,100,000        2,100,000        2,100,000        2,100,000        
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 2,438,833        2,438,833        2,438,833        2,438,833        
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 8,925                8,925                8,925                8,925                
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 92,651             92,651             92,651             92,651             
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 457,467           597,909           51,397             169,577           
องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น
   ส่วนเกินทุนจากการเปลียนสดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย 1,457                1,457                -                       -                       
   ส่วนตาํกวา่ทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้
      การควบคุมเดียวกนั (32,130)            (32,130)            -                       -                       
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,067,203        5,207,645        4,691,806        4,809,986        
รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,157,748        10,015,251      8,866,503        9,194,584        

-                       -                       -                       -                       
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

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



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 463,787         836,956         154,727         336,565         
รายไดจ้ากการขายทีดินรอการพฒันา 56,407           -                     56,407           -                     
รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 14,783           15,422           5,882             15,230           
รายไดอื้น
   ดอกเบียรับ 12,377           12,316           34,636           49,669           
   อืน ๆ 2,301             1,788             587                934                
รวมรายได้ 549,655         866,482         252,239         402,398         
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 331,559         584,641         111,950         242,898         
ตน้ทุนขายทีดินรอการพฒันา 47,692           -                     47,692           -                     
ตน้ทุนการให้เช่าและบริการ 22,661           27,179           5,088             7,738             
ค่าใชจ่้ายในการขาย 35,852           71,794           16,222           32,534           
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 69,042           114,626         63,768           82,535           
รวมค่าใช้จ่าย 506,806         798,240         244,720         365,705         
กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า 
   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิได้ 42,849           68,242           7,519             36,693           
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 7.2 (4,931)           91,327           -                     -                     
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้
    (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 37,918           159,569         7,519             36,693           
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (46,113)         (61,778)         (57,948)         (67,732)         
กําไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (8,195)           97,791           (50,429)         (31,039)         
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 15 (15,655)         (17,606)         6,737             2,753             
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (23,850)         80,185           (43,692)         (28,286)         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                     -                     -                     -                     
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (23,850)         80,185           (43,692)         (28,286)         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ต ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (23,850)         80,185           (43,692)         (28,286)         

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (23,850)         80,185           (43,692)         (28,286)         

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 16
กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน (บาท) 
   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (0.006)           0.019             (0.010)           (0.007)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ต ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 1,488,229      2,997,417      607,936         1,474,123      
รายไดจ้ากการขายทีดินรอการพฒันา 77,201           -                     77,201           -                     
รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 45,226           65,149           17,844           45,831           
รายไดอื้น
   ดอกเบียรับ 36,786           38,310           121,332         154,784         
   กาํไรจากการขายเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                     10,065           -                     -                     
   อืน ๆ 6,470             12,834           3,253             9,115             
รวมรายได้ 1,653,912      3,123,775      827,566         1,683,853      
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 1,073,749      2,158,426      426,693         1,093,456      
ตน้ทุนขายทีดินรอการพฒันา 60,664           -                     60,664           -                     
ตน้ทุนการให้เช่าและบริการ 68,625           83,258           15,412           25,462           
ค่าใชจ่้ายในการขาย 112,800         237,898         57,705           119,331         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 230,863         309,085         201,100         255,896         
รวมค่าใช้จ่าย 1,546,701      2,788,667      761,574         1,494,145      
กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า 
   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิได้ 107,211         335,108         65,992           189,708         
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 7.2 (22,888)         71,785           -                     -                     
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิได้ 84,323           406,893         65,992           189,708         
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (137,368)       (184,755)       (162,082)       (196,044)       
กําไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (53,045)         222,138         (96,090)         (6,336)           
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 15 (52,247)         (104,817)       13,510           (49,178)         
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (105,292)       117,321         (82,580)         (55,514)         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:
รายการทีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 8,562             -                     8,000             -                     
ผลกระทบของภาษีเงินได้ 15 (1,712)           -                     (1,600)           -                     
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด 6,850             -                     6,400             -                     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (98,442)         117,321         (76,180)         (55,514)         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ต ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (105,292)       117,321         (82,580)         (55,514)         

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (98,442)         117,321         (76,180)         (55,514)         

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 16
กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน (บาท) 
   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (0.025)           0.028             (0.020)           (0.013)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ต ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (53,045)         222,138         (96,090)         (6,336)           
รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 60,509           68,188           13,488           13,636           
   ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) (1,843)           23,362           (4,240)           6,472             
   ขาดทุน (กาํไร) จากการขายอุปกรณ์และ
      อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 90                  1,228             5                    (153)              
   กาํไรจากการขายเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                     (10,065)         -                     -                     
   ส่วนแบ่งขาดทุน (กาํไร) จากการลงทุนในการร่วมคา้ 22,888           (71,785)         -                     -                     
   ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู้ 7,184             9,179             7,184             9,179             
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 6,111             4,666             5,931             4,531             
   ดอกเบียรับ (36,786)         (38,310)         (121,332)       (154,784)       
   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 127,557         175,576         152,274         186,865         
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 132,665         384,177         (42,780)         59,410           
 สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพิมขึน) 
   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (15,500)         2,218             50,441           (26,212)         
   ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 818,508         1,164,142      380,889         655,235         
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน (1,552)           (6,232)           (2,210)           (4,477)           
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 2,513             895                (2,020)           615                
หนีสินดาํเนินงานลดลง
   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (145,653)       (439,684)       (124,368)       (163,331)       
   เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (19,238)         (80,957)         (10,945)         (75,729)         
   หนีสินหมุนเวยีนอืน (28,409)         (10,462)         (28,670)         (5,066)           
   หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน (2,133)           (1,225)           (1,039)           (626)              
 เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 741,201         1,012,872      219,298         439,819         
   รับดอกเบีย 703                42,583           187,057         42,471           
   จ่ายดอกเบีย (180,818)       (224,783)       (151,455)       (180,663)       
   จ่ายภาษีเงินได้ (60,092)         (78,981)         (10,277)         (37,691)         
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 500,994         751,691         244,623         263,936         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ต ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนัลดลง (เพิมขึน) 39,513           (14,804)         23,730           10,849           
เงินให้กูย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัและดอกเบียคา้งรับลดลง -                     110,000         634,854         322,817         
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพมิขึน -                     -                     (830,000)       -                     
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                     40,810           -                     40,810           
ทีดินโครงการรอการพฒันาลดลง 60,664           -                     60,664           -                     
เงินสดรับจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 20                  130,000         -                     -                     
ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (3,041)           (1,892)           (3,036)           (1,681)           
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 11,637           937                11,637           676                
ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (82)                (1,958)           (21)                (1,958)           
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 108,711         263,093         (102,172)       371,513         
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงินลดลง (93,448)         (11,874)         (93,448)         (11,874)         
เงินกูย้ืมระยะสนัอืนลดลง (17,550)         (1,960)           (5,000)           (1,960)           
ตวัแลกเงินระยะสนัลดลง -                     (80,000)         -                     (80,000)         
เงินกูย้ืมระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัเพมิขึน (ลดลง) (236,375)       (28,965)         (114,432)       87,935           
เงินสดรับจากหุ้นกูร้ะยะยาว 232,400         -                     232,400         -                     
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 162,818         934,693         131,292         243,861         
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (546,800)       (1,741,148)    (208,011)       (807,659)       
ชาํระคืนหนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (953)              -                     (953)              -                     
เงินปันผลจ่าย (42,000)         -                     (42,000)         -                     
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (541,908)       (929,254)       (100,152)       (569,697)       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนสุทธิ 67,797           85,530           42,299           65,752           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 238,026         160,812         143,015         90,044           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด 305,823         246,342         185,314         155,796         

-                            -                            

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม
รายการทีไม่ใช่เงินสด
   หนีสินตามสญัญาเช่าการเงินจากการซืออุปกรณ์เพมิขึน 6,892             -                     6,892             -                     
   โอนจากทีดินและตน้ทุนโครงการรอการพฒันาเป็น
      ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 1,014,461      -                     1,014,461      -                     
   โอนจากทีดินและตน้ทุนโครงการรอการพฒันาเป็น
      อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 3,558             -                     3,558             -                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ต ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

ส่วนเกินทุน ส่วนของ
ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุน จากการเปลียนสัดส่วน ส่วนตาํกวา่ทุนจาก รวม ผูมี้ส่วนไดเ้สียที

ทีออกและชาํระ จากการจ่ายโดย กาํไรสะสม การถือหุน้ใน การรวมธุรกิจภายใต้ ส่วนของผูถื้อหุน้ ไม่มีอาํนาจควบคุม รวม
เตม็มูลค่าแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่จดัสรร บริษทัยอ่ย การควบคุมเดียวกนั ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2561 2,100,000              2,438,833              8,925                     92,651                   496,604                 -                             (32,130)                  5,104,883              16,457                   5,121,340              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - -                             -                             -                             117,321                 - - 117,321                 -                             117,321                 
ส่วนของผูที้มีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจ
   ควบคุมของบริษทัยอ่ยลดลง -                             -                             -                             -                             -                             1,457                     -                             1,457                     (16,457)                  (15,000)                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2561 2,100,000              2,438,833              8,925                     92,651                   613,925                 1,457                     (32,130)                  5,223,661              -                             5,223,661              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2562 2,100,000              2,438,833              8,925                     92,651                   597,909                 1,457                     (32,130)                  5,207,645              -                             5,207,645              
ขาดทุนสาํหรับงวด - -                             -                             -                             (105,292)                - - (105,292)                -                             (105,292)                
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             6,850                     -                             -                             6,850                     -                             6,850                     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             (98,442)                  -                             -                             (98,442)                  -                             (98,442)                  
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18) -                             -                             -                             -                             (42,000)                  -                             -                             (42,000)                  -                             (42,000)                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2562 2,100,000              2,438,833              8,925                     92,651                   457,467                 1,457                     (32,130)                  5,067,203              -                             5,067,203              

-                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2562

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้



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

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุน
ทีออกและชาํระ จากการจ่ายโดย รวมส่วนของ
เตม็มูลค่าแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่จดัสรร ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2561 2,100,000           2,438,833           8,925                  92,651                707,807              5,348,216           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          (55,514)               (55,514)               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2561 2,100,000           2,438,833           8,925                  92,651                652,293              5,292,702           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2562 2,100,000           2,438,833           8,925                  92,651                169,577              4,809,986           
ขาดทุนสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          (82,580)               (82,580)               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          6,400                  6,400                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          (76,180)               (76,180)               
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18) -                          -                          -                          -                          (42,000)               (42,000)               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2562 2,100,000           2,438,833           8,925                  92,651                51,397                4,691,806           

-                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2562

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 1 

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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 

ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษัท เจ.เอส.พี . พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้ งและ                         
มีภูมิล าเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีท่ีอยู่ตาม                      
ท่ีจดทะเบียนอยูท่ี่ 41/1 พระรามท่ี ๒ ซอย 54 แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพื่อไม่ให้ข้อมูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย       
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมน้ีจดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด (มหาชน)      
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษัทย่อย”) โดยใช้เกณฑ์
เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ของกลุ่มบริษทั  
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1.4  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั                             

ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562                                     

มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้
ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อ                                               

งบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงได้
มีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกค้ำ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐาน                              

การบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั
บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้
สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับน้ีได้ก าหนดหลักการ            

5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดขึ้นจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวน
เงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีได้
ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  
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มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย ยกเวน้
เร่ืองการจดัประเภทรายการในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จท่ีเปล่ียนไปดงัต่อไปน้ี 

- รายการส่งเสริมการขายท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยให้แก่ลูกค้าเม่ือได้โอนกรรมสิทธ์ิใน
อสังหาริมทรัพยต์ามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง/ห้องชุด บริษทัฯและบริษทัย่อย
พิจารณาว่าการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิแทนลูกคา้ การยกเวน้การเรียกเก็บค่าบริการ
ส่วนกลาง ถือเป็นการจ่ายเงินแทนลูกคา้ ซ่ึงจ านวนดงักล่าวจะตอ้งน ามาแสดงโดยหักจากรายได้
จากการขายอสังหาริมทรัพยใ์นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและการให้ของแถมแก่ลูกคา้ ตน้ทุน
ดงักล่าวจะตอ้งน ามาแสดงโดยรวมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขาย จากเดิมท่ีแสดงเป็นค่าใชจ่้ายใน
การขาย ทั้งน้ี การจดัประเภทดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อก าไรสุทธิของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชี                             

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวันท่ี 1 มกรำคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี                  
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง
หรือจัดให้มีขึ้ นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ              

โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชี
กบัผูใ้ช้มาตรฐาน ยกเวน้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลง
หลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและ                            

การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยพิจารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 
(Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิด
ของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึง
การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงาน                                 

ทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนว
ปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน
ในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า 
และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ 
การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพย์
และหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์
อา้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 

ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงินโดยใชห้ลกัการ
เช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน
ในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

1.5 นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน    
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 5 

2. กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบัติ  

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.4 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้ ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับท่ี 15 มาถือปฏิบัติในระหว่างงวดปัจจุบัน โดยกิจการได้จัดประเภทรายการท่ีมี
ผลกระทบต่องบก าไรขาดทุนส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562                      
แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 งบการเงินรวม 

 

ตามนโยบาย 

การบญัชีเดิม เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์ 471,819 (8,032) 463,787 

รายไดจ้ากการขายท่ีดินรอการพฒันา 56,407 - 56,407 

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 14,783 - 14,783 

รายไดอ้ื่น 14,678 - 14,678 

รวมรำยได้ 557,687 (8,032) 549,655 

ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย ์ 330,803 756 331,559 

ตน้ทุนขายท่ีดินรอการพฒันา 47,692 - 47,692 

ตน้ทุนให้เช่าและบริการ 22,661 - 22,661 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 44,640 (8,788) 35,852 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 69,042 - 69,042 

รวมค่ำใช้จ่ำย 514,838 (8,032) 506,806 

ก ำไรก่อนส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน และค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 42,849 - 42,849 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (4,931) - (4,931) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (46,113) - (46,113) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (15,655) - (15,655) 

ขำดทุนส ำหรับงวด (23,850) - (23,850) 
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(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ตามนโยบาย    
การบญัชีเดิม เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ตามมาตรฐาน                     
การรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์ 157,774 (3,047) 154,727 

รายไดจ้ากการขายท่ีดินรอการพฒันา 56,407 - 56,407 

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 5,882 - 5,882 

รายไดอ้ื่น 35,223 - 35,223 

รวมรำยได้ 255,286 (3,047) 252,239 

ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย ์ 111,680 270 111,950 

ตน้ทุนขายท่ีดินรอการพฒันา 47,692 - 47,692 

ตน้ทุนให้เช่าและบริการ 5,088 - 5,088 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 19,539 (3,317) 16,222 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 63,768 - 63,768 

รวมค่ำใช้จ่ำย 247,767 (3,047) 244,720 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและรำยได้ภำษีเงินได้ 7,519 - 7,519 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (57,948) - (57,948) 

รายไดภ้าษีเงินได ้ 6,737 - 6,737 

ขำดทุนส ำหรับงวด (43,692) - (43,692) 

 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 งบการเงินรวม 

 

ตามนโยบาย 

การบญัชีเดิม เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์ 1,514,302 (26,073) 1,488,229 

รายไดจ้ากการขายท่ีดินรอการพฒันา 77,201 - 77,201 

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 45,226 - 45,226 

รายไดอ้ื่น 43,256 - 43,256 

รวมรำยได้ 1,679,985 (26,073) 1,653,912 

ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย ์ 1,071,703 2,046 1,073,749 

ตน้ทุนขายท่ีดินรอการพฒันา 60,664 - 60,664 

ตน้ทุนให้เช่าและบริการ 68,625 - 68,625 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 140,919 (28,119) 112,800 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 230,863 - 230,863 

รวมค่ำใช้จ่ำย 1,572,774 (26,073) 1,546,701 
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(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 งบการเงินรวม 

 

ตามนโยบาย 

การบญัชีเดิม เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 

ก ำไรก่อนส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน และค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 107,211 - 107,211 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (22,888) - (22,888) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (137,368) - (137,368) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (52,247) - (52,247) 

ขำดทุนส ำหรับงวด (105,292) - (105,292) 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ตามนโยบาย    
การบญัชีเดิม เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์ 619,275 (11,339) 607,936 

รายไดจ้ากการขายท่ีดินรอการพฒันา 77,201 - 77,201 

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 17,844 - 17,844 

รายไดอ้ื่น 124,585 - 124,585 

รวมรำยได้ 838,905 (11,339) 827,566 

ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย ์ 426,078 615 426,693 

ตน้ทุนขายท่ีดินรอการพฒันา 60,664 - 60,664 

ตน้ทุนให้เช่าและบริการ 15,412 - 15,412 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 69,659 (11,954) 57,705 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 201,100 - 201,100 

รวมค่ำใช้จ่ำย 772,913 (11,339) 761,574 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและรำยได้ภำษีเงินได้ 65,992 - 65,992 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (162,082) - (162,082) 

รายไดภ้าษีเงินได ้ 13,510 - 13,510 

ขำดทุนส ำหรับงวด (82,580) - (82,580) 

การจดัประเภทดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อขาดทุนสุทธิของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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3. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  รายการธุรกิจ
ดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2562 2561 2562 2561 นโยบายการก าหนดราคา 

รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ดอกเบ้ียรับ - - 22,391 37,421 ร้อยละ 6.63 - 7.00 ต่อปี 

ดอกเบ้ียจ่าย - - 5,550 14,543 ร้อยละ 1.50 - 7.00 ต่อปี 

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ - - 2,202 9,455 ตามมูลค่าเทียบเคียงกบัมูลค่า
ของพ้ืนท่ีท่ีใกลเ้คียงกนั 

รายไดค้่าบริหารโครงการ - - 3,228 4,396 ราคาทุน 

รำยกำรธุรกิจกับบริษัทร่วมค้ำ      

ดอกเบ้ียรับ 12,096 12,095 12,096 12,095 ร้อยละ 7.00 ต่อปี 

รายไดค้่าบริหารโครงการ 452 725 452 725 ราคาทุน 

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน     

ดอกเบ้ียจ่าย 18,116 11,636 16,905 11,636 ร้อยละ 6.00 - 15.00 ต่อปี 

ค่าเช่าส านกังานและค่าบริการ - 2,539 - 2,539 ตามมูลค่าเทียบเคียงกบัมูลค่า
ของพ้ืนท่ีท่ีใกลเ้คียงกนั 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2562 2561 2562 2561 นโยบายการก าหนดราคา 

รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ดอกเบ้ียรับ - - 84,864 116,648 ร้อยละ 6.63 - 7.50 ต่อปี 

ดอกเบ้ียจ่าย - - 15,393 40,905 ร้อยละ 1.50 - 7.00 ต่อปี 

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ - - 6,606 17,364 ตามมูลค่าเทียบเคียงกบัมูลค่า
ของพ้ืนท่ีท่ีใกลเ้คียงกนั 

รายไดค้่าบริหารโครงการ - - 9,627 16,986 ราคาทุน 

ขายท่ีดิน - - - 1,220 ราคาทุน 

ซ้ือท่ีดิน - - - 8,276 ราคาทุน 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2562 2561 2562 2561 นโยบายการก าหนดราคา 

รำยกำรธุรกิจกับบริษัทร่วมค้ำ      

ดอกเบ้ียรับ 35,893 37,812 35,893 37,812 ร้อยละ 7.00 ต่อปี 

ดอกเบ้ียจ่าย - 1,819 - 1,819 ร้อยละ 10.00 ต่อปี 

รายไดค้่าบริหารโครงการ 1,604 2,993 1,604 2,993 ราคาทุน 

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน     

ดอกเบ้ียจ่าย 54,867 34,430 50,272 34,430 ร้อยละ 6.00 - 15.00 ต่อปี 

ค่าเช่าส านกังานและค่าบริการ - 7,608 - 7,608 ตามมูลค่าเทียบเคียงกบัมูลค่า
ของพ้ืนท่ีท่ีใกลเ้คียงกนั 

 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน (หมำยเหตุ 4)     

บริษทัยอ่ย - - 98,766 145,540 

บริษทัร่วมคา้ 2,273 2,529 2,273 2,529 

รวม 2,273 2,529 101,039 148,069 

ลูกหนีอ่ื้น - กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน (หมำยเหตุ 4)     

บริษทัยอ่ย - - 29 497 

รวม - - 29 497 

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน 

 และดอกเบีย้ค้ำงรับ 

    

บริษทัยอ่ย - - 1,499,127 2,235,656 

บริษทัร่วมคา้ 785,577 749,684 785,577 749,684 

รวม 785,577 749,684 2,284,704 2,985,340 

หกั: ส ารองผลขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (69,040) (54,272) - - 

 ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้กูยื้มแก่บริษทัยอ่ย - - - (500,000) 

สุทธิ 716,537 695,412 2,284,704 2,485,340 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน (หมำยเหตุ 12)     

บริษทัยอ่ย - - - 21,602 

รวม - - - 21,602 

เจ้ำหนีอ่ื้น - กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน (หมำยเหตุ 12)     

บริษทัยอ่ย - - 102,318 93,827 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) - 1,492 - 1,492 

กรรมการ ผูถื้อหุ้นและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,330 5,313 1,069 4,625 

รวม 1,330 6,805 103,387 99,944 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน     

บริษทัยอ่ย - - 979,252 945,877 

กรรมการ ผูถื้อหุ้นและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 888,043 1,124,418 851,361 999,168 

รวม 888,043 1,124,418 1,830,613 1,945,045 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 เงินให้กูย้มืแก่บริษทัย่อยและบริษทัร่วมคา้ คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6.63 - 7.00 และมีก าหนดช าระ
คืนเงินต้นเม่ือทวงถาม แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯไม่มีความตั้งใจท่ีจะเรียกช าระคืนเงินต้นภายใน
อนาคตอนัใกล ้ดงันั้นเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวจึงจดัประเภทเป็นเงินใหกู้ย้มืระยะยาว 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 เงินกู้ยืมจากบริษทัย่อยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 1.50 - 7.00 ต่อปี และมีก าหนดช าระคืนเงินต้น                  
เม่ือทวงถาม 

เงินกู้ยืมจากผูถื้อหุ้นและบุคคลท่ีเก่ียวข้องกันคิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 6.00 - 9.00 ต่อปี และ                     

มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ในเดือนธนัวาคม 2562 - สิงหาคม 2563 เงินกูย้ืมดงักล่าวค ้าประกนัโดยท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้างในโครงการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 การเคล่ือนไหวของเงินให้กู ้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน               
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 1 มกราคม 2562 เพ่ิมขึ้น ลดลง 30 กนัยายน 2562 

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน
และดอกเบีย้ค้ำงรับ 

    

   บริษทัร่วมคา้ 749,684 35,893 - 785,577 

   หกั: ส ารองผลขาดทุนจากเงินลงทนุใน
การร่วมคา้ (54,272) (14,768) - (69,040) 

 695,412 21,125 - 716,537 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน     

   กรรมการ ผูถื้อหุ้นและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,124,418 201,400 (437,775) 888,043 

 1,124,418 201,400 (437,775) 888,043 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 1 มกราคม 2562 เพ่ิมขึ้น ลดลง 30 กนัยายน 2562 

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน
และดอกเบีย้ค้ำงรับ 

    

   บริษทัยอ่ย 2,235,656 203,560 (940,089) 1,499,127 

   บริษทัร่วมคา้ 749,684 35,893 - 785,577 

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

 2,485,340 239,453 (440,089) 2,284,704 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน     

   บริษทัยอ่ย 945,877 134,935 (101,560) 979,252 

   กรรมการ ผูถื้อหุ้นและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 999,168 151,400 (299,207) 851,361 

 1,945,045 286,335 (400,767) 1,830,613 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 และ 2561 บริษทัฯมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

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

 2562 2561 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 8,513 6,601 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,212 143 

รวม 9,725 6,744 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 32,042 19,591 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3,636 429 

รวม 35,678 20,020 

ภาระค ้าประกนัระหวา่งกนั 

 บริษทัฯมีภาระจากการค ้าประกันให้กับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                
งบการเงินขอ้ 14 
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4. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

      (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

 (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3)    

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ - - - - 

คา้งช าระ     

 ไม่เกิน 2 เดือน  301 556 3,908 8,656 

 2 - 4 เดือน - - 3,639 7,362 

 4 - 6 เดือน - - 3,610 7,941 

 6 - 12 เดือน - 813 16,818 23,512 

 มากกว่า 12 เดือน 1,972 1,160 73,064 100,598 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,273 2,529 101,039 148,069 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 1,372 1,418 - - 

คา้งช าระ     

 ไม่เกิน 2 เดือน  6,126 6,136 - 1,105 

 2 - 4 เดือน 5,681 4,167 - 840 

 4 - 6 เดือน 5,323 3,154 - 571 

 6 - 12 เดือน 10,729 24,597 1,194 6,385 

 มากกว่า 12 เดือน 32,097 4,680 8,126 836 

รวม 61,328 44,152 9,320 9,737 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (36,237) (33,602) (8,451) (8,213) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 25,091 10,550 869 1,524 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 27,364 13,079 101,908 149,593 

ลูกหน้ีอ่ืน     

เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) - - 29 497 

เงินทดรองแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - 4,478 - 4,478 

อ่ืน ๆ  4,330 1,081 2,585 574 

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

รวมลูกหน้ีอ่ืน 4,330 1,081 2,614 1,071 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 31,694 14,160 104,522 150,664 
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5. ต้นทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์  
 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยส์ าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 6,142,116 3,270,997 

ตน้ทุนท่ีดินเพิ่มขึ้น 21,947 - 

ตน้ทุนก่อสร้างเพิ่มขึ้น 231,248 45,189 

ตน้ทุนการกูย้มื(1) 48,188 4,389 

รับรู้เป็นตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย ์ (1,071,703) (426,078) 

โอนจากท่ีดินและตน้ทุนโครงการรอการพฒันา 1,014,461 1,014,461 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 6,386,257 3,908,958 

(1)อัตราการตั้งขึน้เป็นทุนร้อยละ 5.65 ถึง 9.00 ต่อปี    

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดินและตน้ทุนโครงการรอการพฒันาส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 1,588,535 1,543,825 

ขายท่ีดิน (66,343) (66,343) 

โอนไปตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ (1,014,461) (1,014,461) 

โอนไปอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (หมายเหตุ 8) (3,558) (3,558) 

กลบัรายการดอ้ยค่า 5,679 5,679 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 509,852 465,142 

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในโครงการและท่ีดินและต้นทุนโครงการ      

รอการพฒันาไปจดจ านองไวก้บัธนาคารพาณิชย ์บริษทัอ่ืน บุคคลอ่ืนและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพื่อเป็น
หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือและการออกหนงัสือค ้าประกนัสรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 6,349 6,110 3,879 3,239 

ท่ีดินและตน้ทุนโครงการรอการพฒันา 472 1,569 427 1,524 
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ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัโครงการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
มูลค่าประมาณของโครงการท่ีเปิดด าเนินการอยู ่     

   และเร่ิมมีการท าสัญญาแลว้ 20,518 27,823 14,193 14,701 

จ านวนเงินท่ีไดท้  าสัญญาตามสัญญาจะซ้ือจะขาย     

   ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง/ห้องชุด 14,418 18,902 10,182 9,840 

ร้อยละของยอดขายรวมของโครงการท่ีเปิด     

   ด าเนินการอยู ่ 70% 68% 72% 67% 

จ านวนเงินตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินพร้อม     

   ส่ิงปลูกสร้าง/ห้องชุดท่ียงัไม่ไดรั้บรู้เป็นรายได ้ 165 512 74 273 

6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 
ระหว่างงวดเกา้เดือน   

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม   

2562 

 

2561  2562 2561 2562 2561 2562 2561 

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

บริษทั ไชน่า เซ็นเตอร์ (สาทร-

กลัปพฤกษ)์ จ ากดั 

 

150,000 

 

150,000 100 100 149,980 149,980 - - 

บริษทั เจ.เอส.พี. โกลเดน้ทแ์ลนด ์จ ากดั 200,000 200,000 100 100 199,980 199,980 - - 

บริษทั ส าเพง็ 2 พลาซ่า จ ากดั 110,000 110,000 100 100 109,980 109,980 - - 

บริษทั เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้         

แมเนจเมนท ์จ ากดั 

 

1,130,000 

 

300,000 100 100 1,130,000 300,000 - - 

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

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

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

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

รวม     1,989,940 1,159,940 - - 

หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (800,000)
 *

 (300,000)
*
   

สุทธิ     1,189,940 859,940   

* ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทั เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้  แมเนจเมนท ์จ ากดั
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 เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 3/2562 ได้มีมติอนุมติัให้เพิ่มทุน                      

จดทะเบียนของบริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมนท์ จ ากดั จากเดิม 300 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 
3,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 1,130 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 11,300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
100 บาท) โดยการออกจ าหน่ายหุ้นสามญัใหม่จ านวน 8,300,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท 
บริษัทฯได้ลงทุนเพิ่มจ านวน 400 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 4,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)                                       
ในเดือนมิถุนายน 2562 และจ านวน 430 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 4,300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)              
ในเดือนกรกฎาคม 2562 ซ่ึงบริษทั เจ.เอส.พี พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมนท ์จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน
กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2562 และ วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2562 ตามล าดบั  

ในระหว่างงวด บริษัทฯได้จัดประเภทค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้กู ้ยืมแก่บริษัท เจ.เอส.พี                 

พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมนท์ จ ากัด จ านวน 500 ล้านบาท เป็นค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนใน                        

บริษทัดงักล่าว  

7. เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
7.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 เงินลงทุนในการร่วมค้าซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจก ารท่ีบริษัทฯและบริษัท อ่ืนควบคุมร่วมกัน                        
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีราคาทุน 

  30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษทั เจเอสพี โอเช่ียน จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 55 55 (69,040) (54,272) 13,750 13,750 

บริษทั เจ.เอส.พี. จงเทียน จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 55 55 54,724 62,845 13,750 13,750 

รวม    (14,316) 8,573 27,500 27,500 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัฯไดน้ าขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ตามวิธีส่วนไดเ้สียจ านวน 
69 ลา้นบาท ไปหกัจากเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัร่วมคา้ในงบการเงินรวม (31 ธนัวาคม 2561: 54 ลา้นบาท) 
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7.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่ง
ก าไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวม ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2562 2561 2562 2561 

บริษทั เจเอสพี โอเช่ียน จ ากดั (3,150) (5,171) (14,768) (14,224) 
บริษทั เจ.เอส.พี. จงเทียน จ ากดั (1,781) 96,498 (8,120) 86,564 

บริษทั เซนิท แมเนจเมน้ท ์จ ากดั - - - (555) 
รวม (4,931) 91,327 (22,888) 71,785 

 ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัร่วมคา้ท่ีรับรู้ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

8. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนคือท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทัฯและบริษทัย่อยซ่ึงบริษทัฯและ              
บริษทัยอ่ยถือครองไวเ้พื่อหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าและการใหบ้ริการ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี                   
30 กนัยายน 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 1,027,932 604,339 

จ าหน่าย (90) - 

โอนจากท่ีดินและตน้ทุนโครงการรอการพฒันา 
 (หมายเหตุ 5) 3,558 3,558 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (49,138) (4,178) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 982,262 603,719 
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บริษทัฯและบริษทัย่อยได้น าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในโครงการไปจดจ านองไวก้บัสถาบนัการเงิน 
บริษทัอ่ืน และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือและหุน้กู ้สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี 896 944 572 576 

9. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2562 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 35,606 29,408 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 9,933 9,928 

จ าหน่าย (11,657) (11,642) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (8,505) (6,759) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 25,377 20,935 

10. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

    (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ีย                           
(ร้อยละต่อปี) 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

   (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน MLR ถึง MLR - 0.25 - 93,448 - 93,448 

 เงินกูย้ืมดงักล่าวค ้าประกนัโดยการจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และค ้าประกันโดยบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย 

 ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น 
การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้นใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา เป็นตน้ 
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11. เงินกู้ยืมระยะส้ันอ่ืน 

 เงินกูย้ืมระยะสั้นอ่ืนเป็นเงินกูย้ืมจากบุคคลอ่ืนคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 8 ต่อปี และมีก าหนดช าระ
คืนภายในเดือนพฤศจิกายน - ธนัวาคม 2562 เงินกูย้ืมดงักล่าวค ้าประกนัโดยบริษทัฯ กรรมการบริษทั 

และท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัยอ่ย 

12. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้       

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) - - - 21,602 

กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 516,173 587,043 215,765 258,513 

รวมเจา้หน้ีการคา้   516,173 587,043 215,765 280,115 

เจา้หน้ีอ่ืน     

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 1,330 6,805 103,387 99,944 

กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั      

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 45,486 66,040 24,600 42,428 

เงินประกนัผลงาน 136,555 150,286 88,443 96,567 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 6,834 7,923 6,343 6,088 

เจา้หน้ีค่าสาธารณูปโภค 42,569 59,847 20,061 31,824 

ประมาณการค่าซ่อมแซม 56,459 56,598 17,821 17,851 

เงินรับล่วงหนา้รอจ่ายคืน 42,125 46,973 34,259 37,720 

อ่ืน ๆ 7,680 24,422 2,382 19,682 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน 339,038 418,894 297,296 352,104 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 855,211 1,005,937 513,061 632,219 
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13. หุ้นกู้ระยะยำว 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัฯมีหุ้นกูร้ะยะยาวท่ีมีหลกัประกนัจ านวนเงิน 500 ลา้นบาท และหุ้นกู้
ไม่มีหลกัประกนัจ านวนเงิน 429 ลา้นบาท มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.50 - 7.25 ต่อปี จ่ายดอกเบ้ียทุก                           
3 เดือน และมีก าหนดไถ่ถอนในเดือนพฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/                                

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

  (ตรวจสอบแลว้) 
หุน้กูร้ะยะยาว 920,813 685,173 

หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (691,273) - 

หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิ 229,540 685,173 

 การเปล่ียนแปลงของบัญชีหุ้นกู้ระยะยาวส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 กันยายน 2562               

มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม/           

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  685,173 

บวก: ออกจ าหน่ายเพิ่ม  232,400 

 ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้  7,184 

หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดัจ าหน่าย  (3,944) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562  920,813 

หุน้กูมี้หลกัประกนัค ้าประกนัโดยการจดจ านองอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

ภายใตส้ัญญาหุ้นกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การด ารงอตัราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 
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14. เงินกู้ยืมระยะยำว 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 1,249,715 1,633,697 855,948 932,667 

หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (855,485) (1,444,200) (568,770) (864,638) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ 394,230 189,497 287,178 68,029 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขในสัญญาเงินกูธ้นาคารเก่ียวกบัโครงสร้างผูถื้อหุ้น
และยงัไม่ไดรั้บหนงัสือผ่อนผนัการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดงักล่าวจากธนาคาร ดงันั้นบริษทัยอ่ยจึงได้
จดัประเภทเงินกู้ยืมระยะยาวในส่วนท่ีไม่เป็นไปตามเง่ือนไขจ านวน 120 ลา้นบาท เป็นส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปีในงบการเงินรวม  ทั้งน้ีบริษทัย่อยยงัคงปฏิบติัตามเง่ือนไขอ่ืนในสัญญา
เงินกู ้โดยช าระเงินตน้และดอกเบ้ียเงินกูด้งักล่าวตามปกติ 

การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562                    
มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 1,633,697 932,667 

บวก: กูเ้พิ่ม 162,818 131,292 

หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (546,800) (208,011) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 1,249,715 855,948 

 เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัฯและบริษทัย่อยส่วนใหญ่มีเง่ือนไขการช าระคืนเงินตน้ในอตัราร้อยละ
ตามท่ีระบุในสัญญาเม่ือมีการปลอดจ านองหลกัประกนัท่ีวางไวก้บัธนาคาร และตอ้งช าระคืนทั้งหมด
ภายในปี 2562 - 2566 เงินกู้ยืมระยะยาวน้ีคิดดอกเบ้ียในอตัราลอยตวัอา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียลูกคา้     
ชั้นดีบวกส่วนเพิ่ม 

 เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัฯและบริษทัย่อยค ้าประกนัโดยเงินฝากธนาคาร การจ านองท่ีดินรวมทั้ง                
ส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้และหรือท่ีจะมีขึ้นต่อไปในอนาคตและค ้าประกนัโดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯและบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุ
ในสัญญา เช่น การคงสัดส่วนโครงสร้างของผูถื้อหุ้นและการด ารงอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ                   
ผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา เป็นตน้ 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใชส้รุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
วงเงินกูย้มืท่ียงัมิไดเ้บิกใช ้ 2,419 2,357 807 714 

15. ภำษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณขึ้นจากก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ย
อตัราภาษีเฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562                           
และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 10,865 15,564 - (2,436) 
ตดัจ าหน่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ 7,279 - - - 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด          
ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั
รายการผลแตกต่างชัว่คราว (2,489) 2,042 (6,737) (317) 

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษเีงินได้ที่แสดงอยู่ใน 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 15,655 17,606 (6,737) (2,753) 
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(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 24,945 74,550 - 25,208 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                             
นิติบุคคลของปีก่อน - 25,198 - 25,198 

ตดัจ าหน่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ 34,112 - - - 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด          
ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั
รายการผลแตกต่างชัว่คราว (6,810) 5,069 (13,510) (1,228) 

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 52,247 104,817 (13,510) 49,178 

 จ านวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด                            
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลก าไร          

จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 1,712 - 1,600 - 

 1,712 - 1,600 - 
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16.  ก ำไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  
(ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างงวด 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (พนับาท)      

 ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (23,850) 80,185 (43,692) (28,286) 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท) (0.006) 0.019 (0.010) (0.007) 
     

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (พนับาท)      

 ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (105,292) 117,321 (82,580) (55,514) 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท) (0.025) 0.028 (0.020) (0.013) 

17. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

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

เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตาม
ประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 2 ส่วนงาน ดงัน้ี  

• ส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์เป็นส่วนงานท่ีด าเนินธุรกิจขายบา้น ทาวน์เฮา้ส์ อาคารพาณิชย์
และคอนโดมิเนียม รวมถึงการให้บริการบริหารจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้กับบริษัท            
ในเครือซ่ึงถือเป็นการใหบ้ริการท่ีเก่ียวเน่ืองกนั 

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

การบนัทึกบญัชีส าหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี
ส าหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

  ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  

 ส่วนงานธุรกิจ ให้เช่าพ้ืนท่ี รวมส่วนงาน และตดัรายการ  

 อสังหาริมทรัพย ์ และบริการ ท่ีรายงาน ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 520 837 15 15 535 852 - - 535 852 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 3 5 3 9 6 14 (5) (14) 1 - 

ดอกเบ้ียรับ 40 64 - - 40 64 (28) (52) 12 12 

รายไดอ่ื้น 2 2 - - 2 2 - - 2 2 

รวมรำยได้ 565 908 18 24 583 932 (33) (66) 550 866 

ตน้ทุนขาย 387 606 29 37 416 643 (14) (31) 402 612 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 35 71 1 1 36 72 - - 36 72 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  68 85 1 29 69 114 - - 69 114 

รวมค่ำใช้จ่ำย 490 762 31 67 521 829 (14) (31) 507 798 

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก ำไร 
(ขำดทุน) จำกเงินลงทุนใน          
กำรร่วมค้ำ ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
และค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 75 146 (13) (43) 62 103 (19) (35) 43 68 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงิน
ลงทุนในการร่วมคา้ (5) 91 - - (5) 91 - - (5) 91 

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยทำง 

กำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 70 237 (13) (43) 57 194 (19) (35) 38 159 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (73) (83) (1) (13) (74) (96) 28 34 (46) (62) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (5) (15) (6) - (11) (15) (5) (2) (16) (17) 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (8) 139 (20) (56) (28) 83 4 (3) (24) 80 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

  ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  

 ส่วนงานธุรกิจ ให้เช่าพ้ืนท่ี รวมส่วนงาน และตดัรายการ  

 อสังหาริมทรัพย ์ และบริการ ท่ีรายงาน ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,564 2,997 45 62 1,609 3,059 - - 1,609 3,059 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 11 21 7 17 18 38 (16) (34) 2 4 

ดอกเบ้ียรับ 137 196 - - 137 196 (100) (158) 37 38 

รายไดอ่ื้น 4 23 2 - 6 23 - - 6 23 

รวมรำยได้ 1,716 3,237 54 79 1,770 3,316 (116) (192) 1,654 3,124 

ตน้ทุนขาย 1,154 2,235 86 101 1,240 2,336 (37) (94) 1,203 2,242 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 112 235 1 3 113 238 - - 113 238 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  211 268 20 41 231 309 - - 231 309 

รวมค่ำใช้จ่ำย 1,477 2,738 107 145 1,584 2,883 (37) (94) 1,547 2,789 

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก ำไร 
(ขำดทุน) จำกเงินลงทุนใน          
กำรร่วมค้ำ ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
และค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 239 499 (53) (66) 186 433 (79) (98) 107 335 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงิน
ลงทุนในการร่วมคา้ (23) 72 - - (23) 72 - - (23) 72 

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำย               
ทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 216 571 (53) (66) 163 505 (79) (98) 84 407 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (215) (236) (22) (40) (237) (276) 100 91 (137) (185) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (34) (99) (11) - (45) (99) (7) (6) (52) (105) 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (33) 236 (86) (106) (119) 130 14 (13) (105) 117 

18.  เงินปันผล 

  เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย (ลา้นบาท) ต่อหุน้ (บาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2561 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี  

29 เมษายน 2562 42 0.01 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2561 42 0.01 

19. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 

19.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
สัญญาก่อสร้างโครงการ  170 306 157 110 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 26 

19.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคารและสัญญาเช่ายานพาหนะ 
อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 - 4 ปี 

 บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงาน ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
  งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

  

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

    (ตรวจสอบแลว้) 
จ่ายช าระ     

 ภายใน 1 ปี   18 15 

 มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี   33 11 

19.3 กำรค ำ้ประกนั 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯและบริษัทย่อย                
ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
หนงัสือค ้าประกนัการจดัท าและ

บ ารุงรักษาสาธารณูปโภค 311 359 50 71 

 หนังสือค ้าประกนัดงักล่าวของบริษทัฯและบริษทัย่อยค ้าประกนัโดยเงินฝากธนาคาร การจดจ านอง
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และหุน้กูข้องบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

19.4 ภำระจ ำยอม 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีท่ีดินในโครงการท่ีติดภาระจ ายอมสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ท่ีดินในโครงการท่ีติดภาระ      

จ ายอมจ านวนประมาณ (ไร่) 87 87 46 46 

 มูลค่าของท่ีดินท่ีติดภาระจ ายอมดังกล่าวได้รวมเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนแลว้ 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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20.  กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 
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