
     

 

 

 

 

 

 

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

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ คณะกรรมการบริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ  วันท่ี 31 มีนาคม 2564           

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม

และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล) 

ของบริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จาํกัด 

(มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ี

ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุป

เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่า

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคญัทั้งหมดซ่ึง

อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ขอ้สรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคัญท่ีเก่ียวข้องกับการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุขอ้ 2 (ค) ซ่ึงระบุว่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีหุ้นกูร้ะยะยาวและเงิน

กูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีรวมเป็นจาํนวนเงิน 1,337.61 ลา้นบาท และ 1,226.20 ลา้นบาท ตามลาํดบั   อีก

ทั้งการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บผลกระทบอยา่งมากและอาจจะไดรั้บผลกระทบอยา่งต่อเน่ืองต่อไปอีกใน

อนาคตเน่ืองจากความไม่แน่นอนในภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจอนัเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 

สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคัญซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย อย่างมี

นัยสําคญัเก่ียวกับความสามารถในการดําเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษัทและบริษัท ทั้ งน้ี ข้อสรุปของข้าพเจ้าไม่ได้

เปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 

 

 

 

 

(เนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ)์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน  7789 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

11 พฤษภาคม 2564 
 
 



บริษทั เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 27,974                 25,919                 18,865 13,312 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4, 5 187,047               172,305               495,497               485,773               

อสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพ่ือขาย 6 4,986,537            5,115,914            2,950,427 3,040,076 

อสงัหาริมทรัพยร์อการขาย 7 -                      300,089               -                      199,195               

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 254                     254                     29                       29                       

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 34,267                 34,493                 22,157 22,157 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 5,236,079 5,648,974 3,486,975 3,760,542 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช้ 9,511                   9,242                   7,000 7,000 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                  -                      1,447,137 1,447,137 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 12,924                 12,355                 -                  -                      

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 444,839               444,839               1,544,453 1,552,824 

ท่ีดินและโครงการรอการพฒันา 459,503               459,503               414,793 414,793 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 582,718               574,709               372,583 372,583 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16,255                 40,365                 14,430 38,161 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,851                   4,341                   3,834 4,283 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 74,225                 76,725                 41,402 53,019 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 16,376                 13,116                 12,033 8,773 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,620,202 1,635,195 3,857,665 3,898,573 

รวมสินทรัพย์ 6,856,281 7,284,169 7,344,640 7,659,115 

(พันบาท)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรงบกำรเงนิรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชี 9,782                   4,607                   9,782                   4,607                   

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4 361,009               406,803               243,335               265,303               

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 90,000                 400,000               782,676               1,061,602            

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนด

   ช าระภายในหน่ึงปี 10 653,422               900,126               542,018               759,829               

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนด

   ช าระภายในหน่ึงปี 4,583                   14,915                 4,583                   14,915                 

ส่วนของหุ้นกูร้ะยะยาวท่ีถึงก าหนด

   ช าระภายในหน่ึงปี 10 684,185               683,443               684,185               683,443               

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 13,032                 8,777                   1,657                   -                      

เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 2,823                   3,266                   2,330                   849                     

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  10,423                 9,791                   8,307                   8,182                   

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,829,259            2,431,728            2,278,873            2,798,730            

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาว 10 299,336               65,284                 286,581               50,955                 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 1,675                   14,527                 1,675                   14,528                 

หุ้นกูร้ะยะยาว 10 231,189               231,979               231,189               231,979               

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 290,000               380,000               290,000               380,000               

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 26,395                 24,552                 25,669                 23,908                 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 14 7,858                   9,858                   6,934                   8,934                   

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 6,659                   18,072                 30                       30                       

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 863,112               744,272               842,078               710,334               

รวมหนีสิ้น 2,692,371            3,176,000            3,120,951            3,509,064            

(พันบาท)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรงบกำรเงนิรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน
   (หุ้นสามัญจ านวน 4,200 ล้านหุ้น มูลค่า 0.5 บาทต่อหุ้น) 2,100,000            2,100,000            2,100,000            2,100,000            

   ทุนท่ีออกและช าระแลว้
   (หุ้นสามัญจ านวน 4,200 ล้านหุ้น มูลค่า 0.5 บาทต่อหุ้น) 2,100,000            2,100,000            2,100,000            2,100,000            

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 2,438,833            2,438,833            2,438,833            2,438,833            

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

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

   จดัสรรแลว้

      ทุนส ารองตามกฎหมาย  92,651 92,651 92,651 92,651 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (445,826) (501,567) (416,720) (490,358)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (30,673) (30,673) -                      -                      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั 4,163,910 4,108,169 4,223,689 4,150,051 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                  -                  -                  -                  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,163,910 4,108,169 4,223,689 4,150,051 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,856,281 7,284,169 7,344,640 7,659,115 

(พันบาท)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรงบกำรเงนิรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
5



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

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้ 11

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 204,502               256,862               116,261               88,974                 

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 4 4,726                   7,839                   8,502                   1,982                   

ก าไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยร์อการขาย 7 129,176               -                      116,795               -                      

รายไดอ่ื้น 4 479 1,180 224 3,008 

รวมรำยได้ 338,883 265,881 241,782 93,964 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 156,848 212,032 96,096 77,133 

ตน้ทุนการให้เช่าและบริการ 6,214 21,030 2,214                   -                      

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 16,358 30,015 10,392 14,141 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร

   -  (กลบัรายการค่าเผ่ือ) ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด

           วา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5 43 149 (29,359) -                      

   -  อ่ืนๆ 63,127 83,691 58,069 74,515 

รวมค่ำใช้จ่ำย 242,590 346,917 137,412 165,789 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกจิกรรมด ำเนินงำน 96,293 (81,036) 104,370 (71,825)

รายไดท้างการเงิน 4 11,899                 12,175                 30,955                 33,464                 

ตน้ทุนทางการเงิน 4 (39,023) (42,905) (41,740) (54,294)

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ของการร่วมคา้

   ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 9 569 (5,606) -                  -                      

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงนิได้ 69,738 (117,372) 93,585 (92,655)

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ (13,997) 12,527 (19,947)               16,021 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด 55,741 (104,845) 73,638 (76,634)

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                      -                      -                      -                      

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 55,741 (104,845) 73,638 (76,634)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรงบกำรเงนิรวม

31 มีนาคม

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

31 มีนาคม

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
6



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

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)

      ส่วนท่ีเป็นของบริษทั 55,741 (104,845) 73,638 (76,634)

      ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                      -                      -                      -                      

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด 55,741 (104,845) 73,638 (76,634)

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

      ส่วนท่ีเป็นของบริษทั 55,741 (104,845) 73,638 (76,634)

      ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                      -                      -                      -                      

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 55,741 (104,845) 73,638 (76,634)

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บาท) 0.013 (0.025) 0.018 (0.018)

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม

31 มีนาคม

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

31 มีนาคม

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
7



บริษทั เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย                 

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกินทุนจาก รวมองค์
ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุน การเปล่ียนสดัส่วน ส่วนต ่ากวา่ทุนจาก ประกอบอ่ืน รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย
ท่ีออกและ ส่วนเกิน จากการจ่ายโดย ทุนส ารอง ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การถือหุน้ใน การรวมธุรกิจภายใต้ ของส่วน ของผูถื้อหุน้ ท่ีไม่มีอ  านาจ รวมส่วน
ช าระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั ใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) บริษทัยอ่ย การควบคุมเดียวกนั ของผูถื้อหุน้ ของบริษทั ควบคุม ของผูถื้อหุน้

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 2,100,000                 2,438,833                 8,925                         92,651                      405,631                    1,457                         (32,130)                     (30,673)                     5,015,367                 -                            5,015,367                 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

    ขาดทุนส าหรับงวด -                        -                        -                            -                            (104,845)                   -                            -                        -                        (104,845)                   -                            (104,845)                   
    ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                        -                        -                            -                            -                        -                            -                        -                        -                            -                            -                        
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                        -                        -                            -                            (104,845)                   -                            -                        -                        (104,845)                   -                            (104,845)                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนำคม 2563 2,100,000                 2,438,833                 8,925                         92,651                      300,786                    1,457                         (32,130)                     (30,673)                     4,910,522                 -                            4,910,522                 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2564 2,100,000                 2,438,833                 8,925                         92,651                      (501,567)                   1,457                         (32,130)                     (30,673)                     4,108,169                 -                            4,108,169                 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

    ก  าไรส าหรับงวด -                        -                        -                        -                            55,741                      -                        -                        -                            55,741                      -                            55,741                      
    ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                        -                        -                        -                            -                        -                        -                        -                        -                        -                            -                        
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                        -                        -                        -                            55,741                      -                        -                        -                        55,741                      -                            55,741                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนำคม 2564 2,100,000                 2,438,833                 8,925                         92,651                      (445,826)                   1,457                         (32,130)                     (30,673)                     4,163,910                 -                            4,163,910                 

งบกำรเงนิรวม

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

(พันบาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

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

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุน
ท่ีออกและ ส่วนเกิน จากการจ่ายโดย ทุนส ารอง ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร รวมส่วน
ช าระแลว้ มลูคา่หุ้นสามญั ใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ของผูถื้อหุ้น

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 2,100,000          2,438,833          8,925                 92,651               85,169                  4,725,578              

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด
    ขาดทุนส าหรับงวด -                     -                     -                     -                     (76,634)                 (76,634)                  
    ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -              -              -              -                     -                        -                 
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                     -                     -                     -                     (76,634)                 (76,634)                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มนีำคม 2563 2,100,000          2,438,833          8,925                 92,651               8,535                    4,648,944              

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564 2,100,000          2,438,833          8,925                 92,651               (490,358)               4,150,051              

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด
    ก  าไรส าหรับงวด -              -              -              -              73,638                  73,638                   
    ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -              -              -              -              -                        -                         
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                     -                     -                     -                     73,638                  73,638                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มนีำคม 2564 2,100,000          2,438,833          8,925                 92,651               (416,720)               4,223,689              

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
ก าไร (ขาดทุน) สะสม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 55,741           (104,845)       73,638           (76,634)         

ปรับรายการท่ีกระทบก าไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 13,997 (12,527) 19,947 (16,021)

ตน้ทุนทางการเงิน 39,023           42,905           41,740           54,294           

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 11,073           22,224           6,792             6,813             

ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนของการร่วมคา้ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 9 (569)              5,606             -                -                

(กลบัรายการค่าเผ่ือ) ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน

   ของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5 43 149 (29,359)         -                

(กลบัรายการค่าเผ่ือ) ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่า

   อสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพ่ือขาย (24,617) 7,400             (26,202)         4,300             

ก าไรจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยร์อการขาย 7 (129,176)       -                (116,795)       -                

รายไดท้างการเงิน (11,899)         (12,175)         (30,955)         (33,464)         

(46,384) (51,263) (61,194)         (60,712)
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (2,888)           (245)              45,009           1,248             

อสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพ่ือขาย 144,344         152,421         115,852         49,312           

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,776             (746)              -                324                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (3,260)           188                (3,260)           (135)              

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (45,919)         (137,517)       (26,360)         (78,540)         

เงินมดัจ ารับและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (443)              293                1,481             802                

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 632                (4,842)           125                (3,011)           

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,843             2,169             1,761             2,099             

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 14 (2,000)           6,500             (2,000)           6,500             

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (11,413)         (78)                -                (126)              

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การด าเนินงาน 36,288           (33,120)         71,414           (82,239)         

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (8,793)           (3,208)           (6,673)           (1,258)           

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 27,495           (36,328)         64,741           (83,497)         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนลดลง -                    11,692           -                -                

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จ ากดัในการใชล้ดลง (เพ่ิมข้ึน) (269)              10,853           -                -                

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

31 มีนาคม

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

31 มีนาคม

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(พันบาท)

 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง 4 -                -                42,170           311,000         

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน 4 -                -                (33,799)         (5,000)           

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (26)                (580)              (26)                (562)              

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (186)              -                (186)              -                

เงินสดรับสุทธิจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยร์อการขาย 429,265         -                315,990         -                

เงินสดรับจากการอุปกรณ์ 47                  -                -                -                

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ยท่ีไม่ไดมี้ผล

   ท  าให้สูญเสียการควบคุม -                -                -                (300,000)       

รับดอกเบ้ีย -                45                  5,581             23,733           

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมลงทุน 428,831         22,010           329,730         29,171           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีเพ่ิมข้ึน 5,175             -                5,175             -                

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน 4 -                -                61,300           56,141           

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง 4 (400,000)       (38,929)         (430,226)       (39,229)         

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (5,587)           (3,913)           (5,587)           (3,913)           

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 484,450         62,513           484,450         62,513           

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (497,102)       (151,164)       (466,635)       (101,094)       

จ่ายดอกเบ้ีย (41,207)         (48,672)         (37,395)         (45,499)         

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน (454,271)       (180,165)       (388,918)       (71,081)         

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 2,055             (194,483)       5,553             (125,407)       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 25,919           296,087         13,312 179,725
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด 27,974           101,604         18,865           54,318           
 

ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับกระแสเงินสด

รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด

โอนโครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันา

   ไปเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 11,911           -                -                -                

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                39,892           -                39,892           

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ียกเลิกระหว่างงวด 17,598           -                17,598           -                
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีบนัทึกรวมเป็นตน้ทุนของโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์

31 มีนาคม 31 มีนาคม

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

 

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

12 

หมายเหตุ สารบัญ 
  

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

3 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 (Covid-19) 

4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

5 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 

6 อสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขาย 

7 อสังหาริมทรัพยร์อการขาย 

8 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

9 เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

10 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

11 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้

12 เคร่ืองมือทางการเงิน 

13 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

14 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

15 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

  

  

  

 

 

  



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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

13 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 

 

1 ข้อมูลทั่วไป 

 

บริษทัและกลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการขาย และใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์

 

2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีนาํเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจาํปี และจดัทาํหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง 

การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบ

และประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปีแต่เน้นการให้

ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไป

แล้ว  ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยสําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงเป็นคร้ังแรกซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 และไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่มีผล

บงัคบัใช้มาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ ทั้งน้ี การถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัต่องบ

การเงิน 

 

นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ใน

งวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัทาํงบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
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(ข) การใช้วิจารณญาณ การประมาณการและนโยบายการบัญชี  

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม

นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 

วิธีการคาํนวณและแหล่งขอ้มูลสําคญัท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้

อธิบายไวใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

 

(ค) การใช้เกณฑ์ในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีหุ้นกู้ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปีเป็นเงิน 684.19 ล้านบาท

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัยงัมีเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีเป็นเงิน 653.42 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ย

ส่วนของเงินกูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีตามสัญญาเป็นเงิน 204.20 ลา้นบาทและยอดเงินกูย้ืมท่ีมีเง่ือนไขการ

ชาํระคืนเงินตน้จากประมาณการยอดโอนและปลอดจาํนองหลกัประกนัของโครงการตามงบประมาณภายในหน่ึงปี

เป็นเงิน 449.22 ล้านบาท บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปีเป็นเงิน 542.02 ล้านบาทซ่ึง

ประกอบด้วยส่วนของเงินกู้ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีตามสัญญาเป็นเงิน 194.35 ล้านบาท และประมาณการ

ยอดเงินกู้ยืมท่ีมีเง่ือนไขการชาํระคืนเงินตน้จากยอดโอนและปลอดจาํนองหลกัประกนัของโครงการภายในหน่ึงปี

เป็นเงิน 347.67 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 10) อีกทั้งการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บผลกระทบอย่าง

มากและอาจจะได้รับผลกระทบอย่างต่อเน่ืองต่อไปอีกในอนาคตเน่ืองจากความไม่แน่นอนในภาวะการณ์ทาง

เศรษฐกิจ อนัเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 สถานการณ์ดงักล่าวขา้งต้นแสดงให้เห็นว่ามี

ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคัญซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญเก่ียวกับความสามารถในการ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัใหค้วามสําคญัต่อการรักษาสภาพคล่องทางการเงิน และเช่ือมัน่ว่าการจดัทาํงบการเงินโดยใช้

เกณฑ์การดาํเนินงานต่อเน่ืองนั้นเหมาะสม กลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างพิจารณาขอขยายระยะเวลาการชาํระคืนหุ้นกูแ้ละ

เงินกู้ยืมท่ีถึงกําหนดชําระและอยู่ระหว่างดําเนินการในการเรียกชําระคืนเงินให้กู้ยืมจากการร่วมค้า นอกจากน้ี

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือมัน่ว่า กลุ่มบริษทัและบริษทัจะสามารถหาแหล่งเงินทุนไดใ้นอนาคตอนัใกล ้ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือทัว่ไปท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชจ้าํนวน 169 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 

ผู ้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาครบกําหนดชําระของหุ้นกู้ จํานวน 684.19 ล้านบาทออกไปอีก 1 ปี                      

(ดูหมายเหตุขอ้ 15) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํขึ้นโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทั

ตามหลกัเกณฑ์การดาํเนินงานต่อเน่ือง ซ่ึงมีขอ้สมมติว่ากิจการ มีเงินทุนหมุนเวียนและวงเงินสินเช่ือเพียงพอสําหรับ

การดาํเนินธุรกิจตามท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งการ ดงันั้นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจึงไม่ไดร้วม

รายการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพยแ์ละการจดัประเภทรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใหม่ ซ่ึงอาจจาํเป็นหากกลุ่มบริษทั

และบริษทัไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
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3 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยงัคงเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยเร่ิมมีการแจกจ่ายวคัซีนในระหว่างปี 2564 

จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในปี 2563 กลุ่มบริษทัจึงจดัทาํงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

โดยถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวสําหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบัญชีเพ่ือ

รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเร่ืองการไม่นาํสถานการณ์ 

COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่าของสินทรัพยแ์ละมาเป็นขอ้มูลในการประมาณความเพียงพอของกาํไรทาง

ภาษีในอนาคตเพ่ือใช้ในการทบทวนมูลค่าของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองดว้ยแนวปฏิบติัดงักล่าว

ส้ินสุดการมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัจึงปรับปรุงมูลค่าสินทรัพยด์ังกล่าวในปี 2564 ซ่ึง         

ไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงิน 
 

4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 8 และ 9  
   

รายการที่สําคัญกับบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย        

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ -  -  1,938  1,982 

รายไดจ้ากการบริหาร -  -  6,534  2,751 

ซ้ือท่ีดิน -  -  820  - 

ดอกเบ้ียรับ -  -  19,056  21,345 

ดอกเบ้ียจ่าย -  -  4,244  3,560 
        

การร่วมค้า        

ดอกเบ้ียรับ 11,899  11,964  11,899  11,964 
        
ผู้บริหารสําคัญ        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 7,339  6,140  7,339  6,140 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 948  1,054  948  1,054 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 8,287  7,194  8,287  7,194 
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รายการที่สําคัญกับบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

บุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 

ดอกเบ้ียจ่าย 6,627  15,039  6,627  15,039 

  

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น    2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย    -  -  370,967  409,303 

การร่วมคา้     173,783  162,086  173,783  162,086 

 173,783  162,086  544,750  571,389 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น -  -  (60,902)  (90,261) 

สุทธิ 173,783  162,086  483,848  481,128 

        

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

(กลบัรายการค่าเผื่อ) ผลขาดทุนดา้นเครดิต 

   ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นของ    

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนสําหรับ  

 

 

    

   งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม -  -  (29,359)  - 

 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 อัตราดอกเบีย้  งบการเงินรวม 

 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   

ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม  

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       

ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม 

เงินให้กู้ยืม 2563   2564  2563  เพิ่มขึ้น  ลดลง   2564 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

การร่วมคา้ 7.00  7.00  689,395  -  -  689,395 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดวา่จะ

เกิดขึ้น 

    

(244,556) 

  

 

- 

  

 

- 

 

(244,556) 

สุทธิ     444,839      444,839 

    

 อัตราดอกเบีย้  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   

ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม  

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       

ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม 

เงินให้กู้ยืม 2563   2564  2563  เพิ่มขึ้น  ลดลง   2564 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย 7.00  7.00  1,107,985  33,799  (42,170)  1,099,614 

การร่วมคา้ 7.00  7.00  689,395  -  -  689,395 

รวม     1,797,380      1,789,009 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น     

เครดิตท่ีคาดวา่จะ

เกิดขึ้น 

    

(244,556) 

     

(244,556) 

สุทธิ     1,552,824      1,544,453 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  98,645  94,401 

 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 อัตราดอกเบีย้  งบการเงินรวม 

 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   

ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม  

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       โอนจากเงิน

กูยื้มระยะยาว 

 ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม 

เงินกู้ยืมระยะส้ัน 2563   2564  2563  เพ่ิมขึ้น  ลดลง    2564 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

บุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7.00 - 8.00  6.00 - 7.00  400,000  -  (400,000)  90,000  90,000 

 

 อัตราดอกเบีย้  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   

ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม  

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       โอนจากเงิน

กูยื้มระยะยาว 

 ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม 

เงินกู้ยืมระยะส้ัน 2563   2564  2563  เพ่ิมขึ้น  ลดลง    2564 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย 1.50 - 7.00  1.50 - 7.00  661,602  61,300  (30,226)  -  692,676 

บุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7.00 - 8.00  6.00 - 7.00  400,000  -  (400,000)  90,000  90,000 

รวม     1,061,602        782,676 

 

 อัตราดอกเบีย้  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   

ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม  

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       โอนเป็นเงิน

กูยื้มระยะสั้น 

 ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม 

เงินกู้ยืมระยะยาว 2563   2564  2563  เพ่ิมขึ้น  ลดลง    2564 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

บุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7.00 - 8.00  6.00 - 7.00  380,000  -  -  (90,000)  290,000 

 

 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 185,842  171,310  446,012  405,985 

เกินกาํหนดชาํระ        

   1 - 30 วนั 274  79  1,068  2,253 

   31 - 60 วนั 305  26  1,914  1,757 

   61 - 90 วนั 50  5  1,774  2,774 

   มากกวา่ 90 วนั 54,127  54,393  115,179  172,813 

รวม 240,598  225,813  565,947  585,582 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่

จะเกิดขึ้น (53,551)  

 

(53,508)  (70,450)  

 

(99,809) 

สุทธิ 187,047  172,305  495,497  485,773 

        

        

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

- เพิม่ขึ้น 43  149  -  - 

- กลบัรายการ -  -  (29,359)  - 

 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 อสังหาริมทรัพย์พฒันาเพ่ือขาย 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

อสังหาริมทรัพย์ระหว่างพฒันา  

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 2,152,205  2,161,252  896,193  898,238 

งานก่อสร้างพฒันาเพื่อขาย 1,223,141  1,175,485  798,761  797,762 

ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุน 247,910  240,256  88,490  94,335 

รวมอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนา 3,623,256  3,576,993  1,783,444  1,790,335 

อสังหาริมทรัพยท่ี์พฒันาแลว้ 1,467,761  1,668,018  1,258,570  1,367,530 

รวม 5,091,017  5,245,011  3,042,014  3,157,865 

หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่า (104,480)  (129,097)  (91,587)  (117,789) 

สุทธิ 4,986,537  5,115,914  2,950,427  3,040,076 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ตน้ทุนการกูย้มืท่ีรวมเป็นส่วนหน่ึงของ        

   อสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพือ่ขายในระหวา่งงวด 2,261  11,577  -  - 

อตัราดอกเบ้ียของตน้ทุนเงินกูย้ืม 

    

6.03 - 7.00  6.65 - 7.00  -  - 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

        

จาํนวนโครงการท่ีดาํเนินการอยู ่ 26  26  14  14 

จาํนวนเงินตามสัญญาจะซ้ือจะขายอสังหาริมทรัพย ์        

   รอโอนกรรมสิทธ์ิ (ล้านบาท) 86  45  77  37 

 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 อสังหาริมทรัพย์รอการขาย 

 

เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2564 บริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดต้กลงทาํสัญญาซ้ือขายท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างกบักิจการ 

ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง โดยมีราคาขายตามสัญญารวมเป็นจาํนวนเงิน 456 ลา้นบาท และทาํการโอนกรรมสิทธิ

ในวนัเดียวกัน กลุ่มบริษัทและบริษัทรับรู้กําไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเป็นจาํนวน 129 ล้านบาทใน                

งบการเงินรวม และ 117 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 

 

 

 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ลกัษณะธุรกิจ  สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  

 

ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  

 

การดอ้ยค่า  

ราคาทุน-สุทธิ 

จากการดอ้ยค่า  

เงินปันผลรับสาํหรับงวด

สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

   31 มนีาคม  31 ธนัวาคม  31 มนีาคม  31 ธนัวาคม  31 มนีาคม  31 ธนัวาคม  31 มนีาคม  31 ธนัวาคม  31 มนีาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 

   2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

                             

บริษทั ไชน่า เซ็นเตอร์ (สาทร -

กลัปพฤกษ)์ จาํกดั 

 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์  100.00  100.00  

 

150,000  

 

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

149,980 
 

-  - 

บริษทั เจ.เอส.พี. โกลเดน้ทแ์ลนด ์

จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์  100.00  100.00  

 

200,000  

 

200,000  199,980  199,980  -  -  199,980  199,980  -  - 

บริษทั สาํเพง็ 2 พลาซ่า จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์  100.00  100.00  110,000  110,000  109,980  109,980  -  -  109,980  109,980  -  - 

บริษทั เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้         

แมเนจเมนท ์จาํกดั ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์  

 

100.00  

 

100.00  

 

1,130,000  

 

1,130,000  1,130,000  1,130,000  842,803  842,803  287,197 
 

287,197 
 

-  - 

บริษทั บา้นร่ืนรมย ์2015 จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์  100.00  100.00  100,000  100,000  100,000  100,000  -  -  100,000  100,000  -  - 

บริษทั บา้นพุทธชาติ 2015 จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์  100.00  100.00  100,000  100,000  100,000  100,000  -  -  100,000  100,000  -  - 

บริษทั บา้นพุทธรักษา 2015 จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์  100.00  100.00  150,000  150,000  150,000  150,000  -  -  150,000  150,000  -  - 

บริษทั เจ.เอส.พ.ีแอสพลสั จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์  100.00  100.00  350,000  350,000  350,000  350,000  -  -  350,000  350,000  -  - 

รวม           2,289,940  2,289,940  842,803  842,803  1,447,137  1,447,137  -  - 

 

บริษทัยอ่ยทั้งหมดดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงินลงทุนในการร่วมค้า 
 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 
 

      งบการเงินรวม 

 

ลกัษณะธุรกิจ 

สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ  

 

ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

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

  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

 

 

บริษทั เจเอสพี โอเช่ียน จาํกดั 

 

พฒันา

อสังหาริมทรัพย ์ 55  55  25,000  25,000  13,750  13,750  -  - 

 

 

บริษทั เจ.เอส.พี.จงเทียน จาํกดั 

 

พฒันา

อสังหาริมทรัพย ์ 55  55  25,000  25,000  13,750  13,750  12,924  12,355 

          27,500  27,500  12,924  12,355 
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      งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ลกัษณะธุรกิจ 

สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ  

 

ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน 

 

การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ 

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

  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

 

บริษทั เจเอสพี โอเช่ียน จาํกดั 

พฒันา

อสังหาริมทรัพย ์ 55  55  25,000  25,000  13,750  13,750 
 

(13,750) 
 

(13,750)  -  - 

 

บริษทั เจ.เอส.พี.จงเทียน จาํกดั 

พฒันา

อสังหาริมทรัพย ์ 55  55  25,000  25,000  13,750  13,750 
 

(13,750) 
 

(13,750)  -  - 

          27,500  27,500      -  - 

 

ทั้งน้ีบริษทับนัทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย เป็นไปตามสัญญาร่วมทุนท่ีกาํหนดใหบ้ริษทัร่วมทุนตอ้งร่วมกนัตดัสินใจและบริหารงาน  
 

การร่วมคา้ดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย และกลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 

บริษทัไม่ไดรั้บรู้ส่วนแบ่งขาดทุนของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียบางแห่งสาํหรับส่วนแบ่งในผลขาดทุนท่ีเกินกว่ามูลค่าเงินลงทุนของบริษทัในการร่วมคา้เหล่านั้น ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 2564 บริษทัยงัมีส่วนแบ่งผลขาดทุนสะสมท่ียงัไม่รับรู้จาํนวน 288.82 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 287.30 ล้านบาท) บริษทัไม่มีภาระหน้ีสินท่ีเก่ียวเน่ืองกบัผลขาดทุนเหล่าน้ี 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัมีเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการร่วมคา้เป็นจาํนวนเงินรวม 444.8 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 444.8 ล้านบาท) อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืน

เงินเม่ือทวงถาม  
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เม่ือวนัท่ี 29 ธันวาคม 2563 กิจการร่วมคา้ทั้งสองแห่งไดต้กลงทาํสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินกบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้ง

กนัแห่งหน่ึงเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 1,130 ลา้นบาท โดยผูซ้ื้อไดช้าํระค่าท่ีดินบางส่วนเป็นจาํนวนเงิน 113 ลา้นบาท

ในวันทําสัญญา ส่วนท่ียงัคงเหลือจาํนวน 1,017 ล้านบาท จะได้รับชําระในวนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิใน

วนัท่ี 27 มกราคม 2564 ทั้ งน้ีในปี 2563 กิจการร่วมค้าดังกล่าวได้รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

จาํนวน 335 ลา้นบาท ซ่ึงส่งผลให้เกิดผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในการร่วมคา้จาํนวน 27.5 ลา้นบาท 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี 2563 และผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี 2563 จาํนวน 157 ลา้นบาท และ 245 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั  

 

10 หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ 

 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - ส่วนท่ีมีหลักประกัน 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เงินกูย้ืมระยะยาวของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่มีเง่ือนไขในการชาํระคืนเงินตน้โดยการปลอด

จาํนองหลกัประกันโครงการในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 - 80 ของราคาขายแต่ละยูนิต และไม่ตํ่ากว่าการปลอด

จาํนองขั้นตํ่าตามสัญญา ซ่ึงมีกาํหนดตอ้งชาํระคืนทั้งหมดภายในปี 2564 - 2567 กลุ่มบริษทัมีเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีเป็นเงิน 653.42 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนของเงินกูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีตาม

สัญญาเป็นเงิน 204.20 ลา้นบาทและยอดเงินกูย้ืมท่ีมีเง่ือนไขการชาํระคืนเงินตน้จากประมาณการยอดโอนและปลอด

จาํนองหลกัประกนัของโครงการตามงบประมาณภายในหน่ึงปีเป็นเงิน 449.22 ลา้นบาท บริษทัมีเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีเป็นเงิน 542.02 ลา้นบาทซ่ึงประกอบดว้ยส่วนของเงินกูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีตาม

สัญญาเป็นเงิน 194.35 ลา้นบาท และประมาณการยอดเงินกูย้ืมท่ีมีเง่ือนไขการชาํระคืนเงินตน้จากยอดโอนและปลอด

จาํนองหลกัประกนัของโครงการภายในหน่ึงปีเป็นเงิน 347.67 ลา้นบาท 

 

เงินกูย้มืดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัรา MLR ลบดว้ยร้อยละ 1 ถึง MLR บวกดว้ยร้อยละ 1 ต่อปี ภายใตส้ัญญาเงินกู ้

กลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การคงสัดส่วนโครงสร้างของ 

ผูถื้อหุ้นและการดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามอตัราท่ีกาํหนดในสัญญา เป็นตน้ เงินกูย้ืม

ดงักล่าวคํ้าประกนัโดยท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่แลว้และหรือท่ีจะมีขึ้นต่อไปในอนาคตบางส่วน และคํ้าประกนั

โดยบริษทัและบริษทัยอ่ย  
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชจ้ากสถาบนัการเงินในประเทศหลาย

แห่งเป็นวงเงินสินเช่ือไม่ระบุวตัถุประสงค ์169 ลา้นบาท และ 169 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 15 ล้านบาท และ 

15 ล้านบาท) ตามลาํดบั และวงเงินสินเช่ือเพื่อพฒันาโครงการ 927 ลา้นบาท และ 452 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 

1,143 ล้านบาท และ 502 ล้านบาท) ตามลาํดบั 
 

สินทรัพย์ใช้เป็นหลักประกัน 
 

วงเงินสินเช่ือของกลุ่มบริษทัมีรายละเอียดของหลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพยแ์สดงราคาตามบญัชี ดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

เงินฝากประจาํธนาคาร 9,511  9,242  7,000  7,000 

อสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขาย 4,792,033  4,900,250  2,950,427  3,040,076 

อสังหาริมทรัพยร์อการขาย -  300,089  -  199,195 

ท่ีดินและตน้ทุนโครงการรอการพฒันา 394,529  394,529  349,819  349,819 

อสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 502,540  413,033  332,317  267,797 

รวม 5,698,613  6,017,143  3,639,563  3,863,887 

 

หุ้นกู้ 

       งบการเงินรวม / 

       งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัรา  วนัท่ีออก  ครบกาํหนด  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 ดอกเบ้ีย  หุน้กู ้  ชาํระ  2564  2563 

 (ร้อยละต่อปี)      (พันบาท) 

คร้ังท่ี 1/2561* 8.00  23 พฤศจิกายน 2561  23 พฤษภาคม 2564  488,000  488,000 

คร้ังท่ี 2/2561** 8.75  12 ธนัวาคม 2561  12 มิถุนายน 2564  196,700  196,700 

คร้ังท่ี 1/2562*** 8.00  14 มีนาคม 2562  12 กนัยายน 2565  232,400  232,400 

รวมหุ้นกู้ - ราคาตามมูลค่า      917,100  917,100 

หัก ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กูร้อการตดับญัชี  (1,726)  (1,678) 

หุ้นกู้ - สุทธ ิ  915,374  915,422 

หัก หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (684,185)  (683,443) 

หุ้นกู้ที่ถึงกําหนดชําระเกินกว่าหน่ึงปี  231,189  231,979 
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*   ในการประชุมของผูถื้อหุ้นกูข้องบริษทัเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2563 ผูถื้อหุ้นกูมี้มติอนุมติัขยายระยะเวลาครบ

กาํหนดไถ่ถอนหุ้นกูจ้ากเดิมครบกาํหนดเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเดือนพฤษภาคม 2564 และเปล่ียนแปลงอตัรา

ดอกเบ้ียจากเดิมร้อยละ 6.50 ต่อปี เป็นร้อยละ 8.00 ต่อปี  
 

** ในการประชุมของผูถื้อหุ้นกู้ของบริษัทเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2563 ผูถื้อหุ้นกู้มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาครบ

กําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากเดิมครบกําหนดเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเดือนมิถุนายน 2564 และเปล่ียนแปลงอัตรา

ดอกเบ้ียจากเดิมร้อยละ 7.25 ต่อปี เป็นร้อยละ 8.75 ต่อปี 
 

*** ในการประชุมของผูถื้อหุ้นกูข้องบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 ธันวาคม 2563 ผูถื้อหุ้นกูมี้มติอนุมติัขยายระยะเวลาครบ

กาํหนดไถ่ถอนหุ้นกูจ้ากเดิมครบกาํหนดเดือนมีนาคม 2564 เป็นเดือนกนัยายน 2565 และเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย

จากเดิมร้อยละ 7.25 ต่อปี เป็นร้อยละ 8.00 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 12 มีนาคม 2564 
 

รายการเคล่ือนไหวของหุ้นกู้ก่อนหักค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกูร้อการตดับญัชี สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี                

31 มีนาคม มีรายละเอียด ดงัน้ี 

      งบการเงินรวม / 

      งบการเงินเฉพาะกิจการ 

      2564  2563 

      (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม    917,100  929,100 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 917,100  929,100 

 

หุ้นกู้เหล่าน้ีเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และมีการคํ้าประกันด้วยท่ีดิน และอาคารส่ิงปลูกสร้าง  

โดยจ่ายดอกเบ้ียทุก 3 เดือน ตลอดอายหุุน้กู ้
 

หุ้นกูด้งักล่าวมีเง่ือนไขสําคญับางประการท่ีบริษทัตอ้งถือปฏิบติัตลอดอายุหุ้นกู ้เช่น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อ

ส่วนผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 
 

11 ส่วนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได้  
 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

บริษทัดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศ 
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงานท่ีรายงานและขอ้มูลรายไดท่ี้จาํแนกตามประเภทของสินคา้และบริการ 

และจงัหวะเวลาในการรับรู้รายได ้
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สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  ส่วนงานธุรกิจให้เช่าพืน้ท่ีและบริการ  รวมส่วนงานท่ีรายงาน  การตดัรายการระหว่างกัน  รวม 

 วันท่ี 31 มีนาคม 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พนับาท) 

ข้อมูลตามส่วนงานดําเนินงาน                    

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 204,502  256,862  133,902   7,839    338,404   264,701  -  -  338,404   264,701 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 7,354  2,751        1,938   1,982             9,292  4,733   (9,292)  (4,733)  -  - 

รายไดอ้ืน่ 239  930       240   250        479  1,180  -  -  479  1,180 

รวมรายได้ 212,095  260,543    136,080   10,071   348,175   270,614  (9,292)  (4,733)  338,883  265,881 
         

 

 

 

        

การจําแนกรายได้                    

ประเภทสินค้าหลัก                    

อาคารพาณิชย ์ 30,992  24,050  -  -  30,992  24,050  -  -  30,992  24,050 

คอนโดมเินียม 58,637  52,964  -  -  58,637  52,964  -  -  58,637  52,964 

ทาวน์เฮา้ส์ 77,942  117,571  -  -  77,942  117,571  -  -  77,942  117,571 

บา้นแฝด-บา้นเด่ียว 36,931  62,277  -  -  36,931  62,277  -  -  36,931  62,277 

ตลาดเพื่อขาย -  -  129,176  -  129,176  -  -  -  129,176  - 

อื่นๆ 7,593  3,681  6,904  10,071   14,497  13,752  (9,292)  (4,733)  5,205  9,019 

รวมรายได้ 212,095  260,543    136,080   10,071   348,175   270,614  (9,292)  (4,733)  338,883  265,881 

 
  

 
   

 
         

 
 

 จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้                    

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 205,561  257,792  129,330  234   334,891  258,026  (820)  -  334,071  258,026 

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 6,534  2,751   6,750  9,837   13,284  12,588   (8,472)  (4,733)  4,812  7,855 

รวมรายได้ 212,095  260,543    136,080   10,071   348,175   270,614  (9,292)  (4,733)  338,883  265,881 

กาํไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน (3,592)  (69,173)  126,294  (18,339)  122,702  (87,512)  (26,409)  6,476  96,293  (81,036) 

รายไดท้างการเงิน                 11,899  12,175  

ตน้ทุนทางการเงิน                 (39,023)  (42,905) 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ของการ 

   ร่วมคา้ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย                 569  (5,606) 

กาํไร (ขาดทุน) กอ่นภาษีเงินได ้                 69,738  (117,372) 
 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  ส่วนงานธุรกิจให้เช่าพืน้ท่ีและบริการ  รวมส่วนงานท่ีรายงาน  รวม 

 วันท่ี 31 มีนาคม 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พนับาท) 

ข้อมูลตามส่วนงานดําเนินงาน                

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 116,261  88,974  116,825  -  233,086  88,974   233,086  88,974  

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 6,534  2,751  1,938  1,982  8,472  4,733   8,472  4,733  

รายไดอ้ื่น 224  257   -  -  224  257   224  257  

รวมรายได้ 123,019  91,982  118,763  1,982  241,782  93,964  241,782  93,964 

                

การจําแนกรายได้                

ประเภทสินค้าหลัก                

อาคารพาณิชย ์ 30,992  24,050   -  -  30,992  24,050   30,992  24,050  

คอนโดมเินียม 58,637  52,964   -  -  58,637  52,964   58,637  52,964  

ทาวน์เฮา้ส์ 26,632  11,960   -  -  26,632  11,960   26,632  11,960  

ตลาดเพือ่ขาย -  -  116,795  -  116,795  -  116,795  - 

อืน่ๆ 6,758  3,008   1,968  1,982  8,726  4,990  8,726  4,990 

รวมรายได้ 123,019  91,982  118,763  1,982  241,782  93,964  241,782  93,964 

                

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้                

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 116,485  89,231   116,795  -  233,280  89,231   233,280  89,231  

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 6,534  2,751  1,968  1,982  8,502  4,733  8,502  4,733 

รวมรายได้ 123,019  91,982  118,763  1,982  241,782  93,964  241,782  93,964 

กาํไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน (11,943)  (73,807)  116,313  1,982  104,370  (71,825)  104,370  (71,825) 

รายไดท้างการเงิน             30,955  33,464  

ตน้ทุนทางการเงิน             (41,740)  (54,294) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได ้             93,585  (92,655) 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

30 

12 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน แต่ไม่

รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดั

จาํหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลคา่ยติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 

  งบการเงินรวม / งบการเงินฉพาะกิจการ 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

 

 หมายเหตุ 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดั 

มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย  

 

ระดบั 2 

  (พันบาท) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564   

หน้ีสินทางการเงิน     

หุน้กู ้ 10 915,374  916,295 

     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563     

หน้ีสินทางการเงิน     

หุน้กู ้ 10 915,422  916,295 
 

เคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

 

ประเภท เทคนิคการประเมินมูลค่า 

หุน้กู ้ อา้งอิงราคาซ้ือขายท่ีประกาศอยูใ่นตลาดหุ้นกูโ้ดยสมาคมตราสารหน้ีไทย 
   โดยใชร้าคาปิด ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวและเงินกูย้ืมระยะยาวมีมูลค่าทางบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียเงิน

กูย้มืตามสัญญาใกลเ้คียงกบัอตัราคิดลดท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมตามวิธีการคิดลดกระแสเงินสด 

 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินนอกเหนือจากท่ีระบุไวข้า้งต้นมีมูลค่าตามบญัชีใกล้เคียงกับ

มูลค่ายติุธรรม เน่ืองจากจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น 

 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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13 ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564    

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน    

สัญญาก่อสร้างโครงการ  455,764  375,483 

สัญญาพฒันาโครงการในส่วนของ  

   สาธารณูปโภคส่วนกลาง 

 

89,570 

  

34,782 

รวม 545,334  410,265 

    

ภาระผูกพนัอื่นๆ    

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร 409,061  116,608 

 

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคารดงักล่าวของบริษทัและบริษทัย่อยคํ้าประกนัโดยเงินฝากธนาคารและการจดจาํนอง

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและหุน้กูข้องบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

14 หนีสิ้นที่อาจเกิดขึน้ 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการถูกบริษทัอ่ืนและบุคคลธรรมดาฟ้องร้องใน

คดีต่าง ๆ จากการผิดสัญญา และอ่ืน ๆ โดยมีทุนทรัพยท่ี์ฟ้องร้องและอาจเรียกไดเ้ป็นจาํนวนเงิน 80.68 ลา้นบาท

และ 75.34 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 80.52 ล้านบาทและ 75.18 ล้านบาท) ตามลาํดบั ขณะน้ีคดีอยู่ในระหว่าง

การไต่สวนของศาล อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกสาํรองค่าเผื่อหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากคดีความดงักล่าวตาม

ความเห็นของฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัรวมจาํนวน 7.86 ล้านบาทและ 6.93 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

(31 ธันวาคม 2563: 9.86 ล้านบาทและ 8.93 ล้านบาท) ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน

เฉพาะกิจการ ตามลาํดบั 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 

ในการประชุมของผูถื้อหุ้นกู้ของบริษัทเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2563 ผูถื้อหุ้นกู้มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาครบ

กาํหนดไถ่ถอนหุน้กูโ้ดยอตัราดอกเบ้ียไม่เปล่ียนแปลง ดงัน้ี 

 

 อตัรา  วนัท่ีออก  ครบกาํหนด   

 ดอกเบ้ีย  หุน้กู ้  ชาํระ  จาํนวนเงิน 

 (ร้อยละต่อปี)      (พันบาท) 

คร้ังท่ี 1/2561 8.00  23 พฤศจิกายน 2561  23 พฤษภาคม 2565 

(เดิม 23 พฤษภาคม 2564) 

  

488,000 

คร้ังท่ี 2/2561 8.75  12 ธนัวาคม 2561  12 มิถุนายน 2565 

(เดิม 12 มิถุนายน 2564) 

  

196,700 

รวมหุ้นกู้ - ราคาตามมูลค่า      684,700 

 

โดยบริษทัจะดาํเนินการชาํระคืนเงินตน้หุ้นกูบ้างส่วนจาํนวนร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินตน้ ณ วนัครบกาํหนดหุ้นกู ้

และจะนาํเงินท่ีไดรั้บจากการเรียกชาํระคืนเงินให้กูย้ืมจากการร่วมคา้ทั้งหมดชาํระคืนมูลค่าเงินตน้หุ้นกูส่้วนท่ีเหลือ

ทั้งหมด หากไม่เพียงพอ บริษทัฯ จะชาํระคืนเงินตน้หุน้กูส่้วนท่ีเหลือภายในวนัท่ีครบกาํหนดใหม่ 

 

 


	AUDITOR_REPORT
	FINANCIAL_STATEMENTS
	NOTES
	หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
	1 ข้อมูลทั่วไป
	2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงินระหว่างกาล
	(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ
	3 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
	4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทย่อยและการร่วมค้าได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 8 และ 9
	5  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
	6  อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
	7  อสังหาริมทรัพย์รอการขาย
	8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
	9  เงินลงทุนในการร่วมค้า
	10 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
	เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - ส่วนที่มีหลักประกัน
	11 ส่วนงานดำเนินงานและการจำแนกรายได้
	12 เครื่องมือทางการเงิน
	13 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
	14 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
	15  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน


