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รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ คณะกรรมกำรบริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกัด (มหำชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ  ณ  วนัท่ี 30 กันยายน 2564           
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 กนัยายน 2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะ
กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด (มหาชน) ตามล าดับ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การ
รายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 
ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานต่อเน่ือง 
 
ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุขอ้ 1 ซ่ึงระบุว่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีหุน้กูร้ะยะยาวและเงินกูย้ืม
ระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีรวมเป็นจ านวนเงิน 1,196.83 ลา้นบาท และ 1,146.61 ลา้นบาท ตามล าดบั   อีกทั้ง
การด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บผลกระทบอย่างมากและอาจจะไดรั้บผลกระทบอย่างต่อเน่ืองต่อไปอีกใน
อนาคตเน่ืองจากความไม่แน่นอนในภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจอนัเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 
สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย อย่างมี
นัยส าคญัเก่ียวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษัทและบริษัท ทั้ งน้ี ข้อสรุปของข้าพเจ้าไม่ได้
เปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 
 
 
 
 
(เนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน  7789 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
12 พฤศจิกายน 2564 

 
 

 
 
 
 
 
 



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

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 50,543                25,919                16,748                13,312 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 2, 3 224,456              172,305              568,745              485,773              

อสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพอืขาย 4 4,551,988           5,115,914           2,651,837           3,040,076 

อสงัหาริมทรัพยร์อการขาย 5 -                      300,089              -                      199,195              

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 254                     254                     29                       29                       

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 48,685                34,493                33,011                22,157 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,875,926 5,648,974 3,270,370 3,760,542 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 28,170                9,242                  25,658                7,000 

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

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 6 8,404                  12,355                -                      -                      

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 431,933              444,839              1,553,329 1,552,824 

ทีดินและโครงการรอการพฒันา 459,503              459,503              414,793 414,793 

อสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 7 499,001              574,709              344,393 372,583 

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 83,969                40,365                82,750 38,161 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,945                  4,341                  2,931 4,283 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 64,970 76,725                33,743 53,019 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 11,873                13,116                8,973 8,773 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,590,768 1,635,195 3,913,707 3,898,573 

รวมสินทรัพย์ 6,466,694 7,284,169 7,184,077 7,659,115 

(พันบาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

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

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนสิีนหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชี 2,763                  4,607                  2,763                  4,607                  

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 2 335,367              406,803              235,716              265,303              

เงินกูย้มืระยะสนัจากบุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 -                      400,000              679,405              1,061,602           

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 8 352,304              900,126              302,084              759,829              

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 7,027                  14,915                7,027                  14,915                

ส่วนของหุ้นกูร้ะยะยาวทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 8 844,528              683,443              844,528              683,443              

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลทีเกียวขอ้งกนั

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 2 202,236              -                      202,236              -                      

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 2,409                  8,777                  -                      -                      

เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 15,666                3,266                  10,696                849                     

หนีสินหมุนเวียนอืน  8,645                  9,791                  8,308                  8,182                  

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 1,770,945           2,431,728           2,292,763           2,798,730           

หนสิีนไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาว 8 665,252              65,284                624,823              50,955                

หนีสินตามสญัญาเช่า 69,225                14,527                69,225                14,528                

หุ้นกูร้ะยะยาว 8 -                      231,979              -                      231,979              

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลทีเกียวขอ้งกนั 2 -                      380,000              -                      380,000              

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 30,080                24,552                29,192                23,908                

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนอืน 13 6,934                  9,858                  6,934                  8,934                  

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 6,430                  18,072                30                       30                       

รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน 777,921              744,272              730,204              710,334              

รวมหนสิีน 2,548,866           3,176,000           3,022,967           3,509,064           

(พันบาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

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

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

   (หุ้นสามัญจาํนวน 4,200 ล้านหุ้น มูลค่า 0.5 บาทต่อหุ้น) 2,100,000           2,100,000           2,100,000           2,100,000           

   ทุนทีออกและชาํระแลว้

   (หุ้นสามัญจาํนวน 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                  

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

   จดัสรรแลว้

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย  92,651 92,651 92,651 92,651 

   ขาดทุนสะสม (691,908) (501,567) (479,299) (490,358)

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (30,673) (30,673) -                      -                      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั 3,917,828 4,108,169 4,161,110 4,150,051 

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                      -                      -                      -                      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,917,828 4,108,169 4,161,110 4,150,051 

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,466,694 7,284,169 7,184,077 7,659,115 

(พันบาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ต ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 322,279              163,914              247,107              51,960                

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 1,898                  5,842                  8,632                  8,430                  

กาํไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 1,511                  6,442                  -                      6,442                  

รายไดอื้น 1,850 610 270 45 

รวมรายได้ 327,538 176,808 256,009 66,877 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 344,942 415,839 223,306 332,585 

ตน้ทุนการให้เช่าและบริการ 2,045                  18,268 1,660                  2,418 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 21,918 19,732 16,025 11,274 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร

   -  (กลบัรายการค่าเผือ) ผลขาดทุนดา้นเครดิต

          ทีคาดวา่จะเกิดขึนของสินทรัพยท์างการเงิน 4,624 (838) 2,840 15,036 

   -  อืนๆ 72,600 76,835 63,938 67,185 

รวมค่าใช้จ่าย 446,129 529,836 307,769 428,498 

ขาดทุนจากกจิกรรมดาํเนินงาน (118,591) (353,028) (51,760) (361,621)

รายไดเ้งินปันผล -                      -                      -                      390,999              

รายไดท้างการเงิน 12,097                12,102                31,982                31,138                

ตน้ทุนทางการเงิน (36,645)               (48,442) (40,055)               (55,303)

ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมคา้ทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (2,520)                 (7,689) -                      -                      

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ (145,659) (397,057) (59,833) 5,213 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ (10,927)               50,384 (3,521)                 50,575 

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (156,586) (346,673) (63,354) 55,788 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                      -                      -                      -                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด (156,586) (346,673) (63,354) 55,788 

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

30 กนัยายน

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

30 กนัยายน

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

6



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

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

      ส่วนทีเป็นของบริษทั (156,586) (346,673) (63,354) 55,788 

      ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                      -                      -                      -                      

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (156,586) (346,673) (63,354) 55,788 

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

      ส่วนทีเป็นของบริษทั (156,586) (346,673) (63,354) 55,788 

      ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                      -                      -                      -                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด (156,586) (346,673) (63,354) 55,788 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) (0.037) (0.083) (0.015) 0.013

(พันบาท)

งบการเงนิรวม

30 กนัยายน

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

30 กนัยายน

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ต ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้ 9

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 706,555              634,955              489,076              218,675              

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 2 9,225                  18,762                25,563                20,830                

กาํไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยร์อการขาย 5 129,176              -                      116,795              -                      

กาํไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 7 4,638                  6,442                  -                      6,442                  

รายไดอื้น 2 2,848 2,437 545 365 

รวมรายได้ 852,442 662,596 631,979 246,312 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 654,653 811,078 419,561 476,104 

ตน้ทุนการให้เช่าและบริการ 14,084 56,904 6,700 7,355 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 56,393 65,714 39,117 33,070 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร

   -  (กลบัรายการค่าเผือ) ผลขาดทุนดา้นเครดิต

          ทีคาดวา่จะเกิดขึนของสินทรัพยท์างการเงิน 2, 3 9,635 (127) (20,421) 43,609 

   -  อืนๆ 210,027 245,028 183,629 206,682 

รวมค่าใช้จ่าย 944,792 1,178,597 628,586 766,820 

กาํไร (ขาดทุน) จากกจิกรรมดาํเนินงาน (92,350) (516,001) 3,393 (520,508)

รายไดเ้งินปันผล 2 -                      -                      57,495                390,999              

รายไดท้างการเงิน 2 35,614                36,359                93,993                95,304                

ตน้ทุนทางการเงิน 2 (115,859) (137,549) (124,546) (164,734)

ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมคา้ทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (3,950) (19,187) -                      -                      

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ (176,545) (636,378) 30,335 (198,939)

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 10 (13,796) 61,246 (19,276) 72,348 

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (190,341) (575,132) 11,059 (126,591)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                      -                      -                      -                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด (190,341) (575,132) 11,059 (126,591)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

30 กนัยายน 30 กนัยายน

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ต ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) 

      ส่วนทีเป็นของบริษทั (190,341) (575,132) 11,059 (126,591)

      ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                      -                      -                      -                      

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (190,341) (575,132) 11,059 (126,591)

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

      ส่วนทีเป็นของบริษทั (190,341) (575,132) 11,059 (126,591)

      ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                      -                      -                      -                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด (190,341) (575,132) 11,059 (126,591)

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) (0.045) (0.137) 0.003 (0.030)

30 กนัยายน 30 กนัยายน

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

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

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกินทุนจาก รวมองค์

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุน การเปลียนสดัส่วน ส่วนตาํกว่าทุนจาก ประกอบอืน รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกิน จากการจ่ายโดย ทุนสาํรอง ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การถือหุน้ใน การรวมธุรกิจภายใต้ ของส่วน ของผูถื้อหุน้ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วน

ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) บริษทัยอ่ย การควบคุมเดียวกนั ของผูถื้อหุน้ ของบริษทั ควบคุม ของผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 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       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

    ขาดทุนสาํหรับงวด -             -              -                    -                 (575,132)        -                            -                        -             (575,132)        -                 (575,132)        

    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -             -              -                    -                 -             -                            -                        -             -             -                 -             

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -             -              -                    -                 (575,132)        -                            -                        -             (575,132)        -                 (575,132)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กันยายน 2563 2,100,000       2,438,833       8,925                92,651            (169,501)        1,457                        (32,130)                     (30,673)          4,440,235       -                 4,440,235       

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 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       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

    ขาดทุนสาํหรับงวด -             -              -                -                 (190,341)        -                            -                        -             (190,341)        -                 (190,341)        

    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -             -              -                -                 -             -                            -                        -             -             -                 -             

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -             -              -                -                 (190,341)        -                            -                        -             (190,341)        -                 (190,341)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กันยายน 2564 2,100,000       2,438,833       8,925                92,651            (691,908)        1,457                        (32,130)                     (30,673)          3,917,828       -                 3,917,828       

งบการเงินรวม

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

(พันบาท)

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

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

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุน

ทีออกและ ส่วนเกิน จากการจ่ายโดย ทุนสาํรอง ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วน

ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ของผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 2,100,000           2,438,833           8,925                  92,651                85,169                  4,725,578              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

    ขาดทุนสาํหรับงวด -              -              -              -              (126,591)               (126,591)                

    กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน -              -              -              -              -                    -                         

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                      -                      -                      -                      (126,591)               (126,591)                

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กนัยายน 2563 2,100,000           2,438,833           8,925                  92,651                (41,422)                 4,598,987              

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564 2,100,000           2,438,833           8,925                  92,651                (490,358)               4,150,051              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

    กาํไรสําหรับงวด -              -              -              -              11,059           11,059                   

    กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน -              -              -              -              -                        -                         

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                      -                      -                      -                      11,059                  11,059                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กนัยายน 2564 2,100,000           2,438,833           8,925                  92,651                (479,299)               4,161,110              

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

(พันบาท)

 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด (190,341)       (575,132)       11,059          (126,591)       

ปรับรายการทีกระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 13,796          (61,246)         19,276          (72,348)         

ตน้ทุนทางการเงิน 115,859        137,549        124,546        164,734        

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 25,894          66,556          18,572          20,299          

ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมคา้ทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 3,950            19,187          -                -                

(กลบัรายการค่าเผอื) ผลขาดทุนดา้นเครดิต

   ทีคาดวา่จะเกิดขึนของสินทรัพยท์างการเงิน 2, 3 9,635            (127)              (20,421)         43,609          

(กลบัรายการค่าเผอื) ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่า

   อสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพือขาย 15,788          314,796        (50,904)         299,527        

กาํไรจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยร์อการขาย 5 (129,176)       -                (116,795)       -                

กาํไรจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 7 (4,638)           (6,442)           -                (6,442)           

กาํไรจากการขายอุปกรณ์ (59)                -                33                 -                

รายไดเ้งินปันผล 2 -                -                (57,495)         (390,999)       

รายไดท้างการเงิน (35,614)         (36,359)         (93,993)         (95,304)         

(174,906) (141,218) (166,122)       (163,515)

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (13,285)         (6,628)           37,192          (15,299)         

อสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพือขาย 544,097        283,214        441,503        62,875          

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 1,672            6,222            800               3,234            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 1,243            8,298            (200)              1,415            

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (70,755)         (224,391)       (33,502)         (88,130)         

เงินมดัจาํรับและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 12,400          4,492            9,847            3,042            

หนีสินหมุนเวียนอืน (1,146)           (7,328)           126               (3,567)           

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 5,528            6,506            5,284            6,297            

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนอืน (2,924)           8,934            (2,000)           8,934            

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน (11,642)         (347)              -                (142)              

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน 290,282        (62,246)         292,928        (184,856)       

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (24,273)         (18,184)         (11,654)         (3,110)           

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 266,009        (80,430)         281,274        (187,966)       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

30 กนัยายน

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

30 กนัยายน

 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืนลดลง -                11,600          -                -                

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีขอ้จาํกดัในการใชล้ดลง (เพิมขึน) (18,928)         19,718          (18,658)         5,328            

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัลดลง 2 -                -                92,108          336,375        

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเพิมขึน 2 -                -                (105,519)       (70,920)         

เงินสดจ่ายเพือซืออาคารและอุปกรณ์ (2,620)           (3,066)           (2,592)           (2,915)           

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (354)              -                (354)              -                

เงินสดรับสุทธิจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยร์อการขาย 429,265        -                315,990        -                

เงินสดรับสุทธิจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 83,939          10,000          26,190          10,000          

เงินสดรับสุทธิจากการขายอุปกรณ์ 255               -                110               -                

เงินสดจ่ายเพือซือหุน้เพิมทุนในบริษทัยอ่ยทีไม่ไดมี้ผล

   ทาํใหสู้ญเสียการควบคุม -                -                -                (300,000)       

รับเงินปันผล 2 -                -                57,495          -                

รับดอกเบีย 19                 381               7,156            50,581          

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมลงทุน 491,576        38,633          371,926        28,449          

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีเพิมขึน (ลดลง) (1,844)           9,695            (1,844)           9,695            

เงินกูย้ืมระยะสนัจากบุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนัเพิมขึน 2 -                -                124,010        156,464        

เงินกูย้ืมระยะสนัจากบุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนัลดลง 2 (400,000)       (38,929)         (506,207)       (48,630)         

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (10,197)         (11,913)         (10,197)         (11,913)         

เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะยาว 763,593        354,188        729,714        305,674        

เงินสดจ่ายเพือชาํระคืนเงินกูยื้มระยะยาว (712,356)       (349,728)       (613,599)       (228,931)       

เงินสดจ่ายเพือชาํระคืนหุน้กู้ 8 (68,470)         (12,000)         (68,470)         (12,000)         

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนัลดลง 2 (177,764)       -                (177,764)       -                

จ่ายดอกเบีย (125,923)       (161,461)       (125,407)       (166,803)       

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงิน (732,961)       (210,148)       (649,764)       3,556            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 24,624          (251,945)       3,436            (155,961)       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 25,919          296,087        13,312 179,725

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กนัยายน 50,543          44,142          16,748          23,764          

 

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

30 กนัยายน 30 กนัยายน

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

ข้อมูลเพมิเติมสําหรับกระแสเงินสด

รายการทีไม่ใช่เงินสด

ซืออุปกรณ์ตามสญัญาเช่าการเงิน -                6,892            -                6,892            

โอนทีดินและโครงการรอการพฒันา

   ไปเป็นโครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา -                1,104,461     -                1,104,461     

โอนอสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพือขาย

   ไปเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 11,911          3,558            -                3,558            

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้(ยกเลิกระหวา่งงวด) (19,737)         39,892          (19,737)         39,892          

หนีสินตามสญัญาเช่าทียกเลิกระหวา่งงวด 19,737          -            19,737          -            

โอนเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั

   ไปเป็นลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 3,850            -            3,850            -            

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

30 กนัยายน 30 กนัยายน

 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

15 

หมำยเหตุ สำรบัญ 
  

1 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
2 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
3 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
4 อสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขาย 
5 อสังหาริมทรัพยร์อการขาย 
6 เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
7 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
8 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
9 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
10 ภาษีเงินได ้  
11 เคร่ืองมือทางการเงิน 
12 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
13 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
14 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 
 
  



บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 

 

1  เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่น้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปี และจดัท าหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง 
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบ
และประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยงบการเงินระหว่างกาลน้ีเน้น             
การให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้น าไปแล้วใน            
งบการเงินประจ าปี ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหวา่งกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบัญชี 
วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใช้ในการประมาณการท่ีอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้
อธิบายไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

 

 การใช้เกณฑ์ในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีหุ้นกู้ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีเป็นเงิน 844.53 ล้านบาท 
นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัยงัมีเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีเป็นเงิน 352.30 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ย
ส่วนของเงินกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีตามสัญญาเป็นเงิน 190.67 ลา้นบาทและยอดเงินกู้ยืมท่ีมีเง่ือนไขการ
ช าระคืนเงินตน้จากประมาณการยอดโอนและปลอดจ านองหลกัประกนัของโครงการตามงบประมาณภายในหน่ึงปี
เป็นเงิน 161.63 ล้านบาท บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีเป็นเงิน 302.08 ล้านบาทซ่ึง
ประกอบดว้ยส่วนของเงินกู้ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีตามสัญญาเป็นเงิน 157.16 ล้านบาท และประมาณการ
ยอดเงินกูย้มืท่ีมีเง่ือนไขการช าระคืนเงินตน้จากยอดโอนและปลอดจ านองหลกัประกนัของโครงการภายในหน่ึงปีเป็น
เงิน 144.92 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 8) อีกทั้งการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บผลกระทบอยา่งมากและ
อาจจะได้รับผลกระทบอย่างต่อเน่ืองต่อไปอีกในอนาคตเน่ืองจากความไม่แน่นอนในภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจ  
อันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่ามีความ 
ไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

 



บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัให้ความส าคญัต่อการรักษาสภาพคล่องทางการเงิน และเช่ือมั่นว่าการจัดท างบการเงิน 
โดยใช้เกณฑ์การด าเนินงานต่อเน่ืองนั้นเหมาะสม กลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการพิจารณาการเรียกช าระคืนเงินให้กูย้ืม
จากการร่วมค้า การขอขยายระยะเวลาเงินกู้ยืมและ/หรือหุ้นกู้ท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี และแผนการขาย
อสังหาริมทรัพย์บางส่วน  ซ่ึงในเดือนตุลาคม 2564 กลุ่มบริษัทได้ขายท่ีดินแปลงหน่ึงซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
อสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขายในราคา 229 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 14) นอกจากน้ีผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือมัน่ว่า 
กลุ่มบริษัทและบริษทัจะสามารถหาแหล่งเงินทุนได้ในอนาคตอนัใกล้ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 กลุ่มบริษัทมีวงเงิน
สินเช่ือทัว่ไปท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช้จ านวน 7 ลา้นบาท งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัท าขึ้นโดยฝ่ายบริหาร
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัตามหลกัเกณฑ์การด าเนินงานต่อเน่ือง ซ่ึงมีขอ้สมมติว่ากิจการ มีเงินทุนหมุนเวียนและวงเงิน
สินเช่ือเพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจตามท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งการ ดงันั้นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการจึงไม่ไดร้วมรายการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพยแ์ละการจดัประเภทรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใหม่ ซ่ึงอาจจ าเป็น
หากกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 

2 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 

รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ -  -  5,814  8,195 
รายไดจ้ากการบริหาร -  -  19,670  12,605 
รายไดเ้งินปันผล -  -  57,495  390,999 
ซ้ือท่ีดิน -  -  820  - 
ดอกเบ้ียรับ -  -  58,366  59,016 
ดอกเบ้ียจา่ย -  -  12,222  13,478 
        
กำรร่วมค้ำ        
ดอกเบ้ียรับ 35,622  36,024  35,622  36,024 
 
 

       

        
        
        



บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน  
   (รวมค่าตอบแทนกรรมการ) 

 
19,505  

 
17,532  

 
19,505  

 
17,532 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,844  3,162  2,844  3,162 
รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 22,349  20,694  22,349  20,694 

        
บุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        
ดอกเบ้ียจ่าย 14,443  43,868  14,443  43,868 
 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

    30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น    2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย    -  -  421,206  409,303 
การร่วมคา้     197,449  162,086  197,449  162,086 
 197,449  162,086  618,655  571,389 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น -  -  (60,784)  (90,261) 
สุทธ ิ 197,449  162,086  557,871  481,128 
        

(กลับรายการค่าเผื่อ) ผลขาดทุนด้านเครดิต 
   ทีค่าดว่าจะเกิดขึ้น งบกำรเงินรวม 

  
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -  -  (29,477)  80,643 

 



บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 อัตรำดอกเบีย้  งบกำรเงินรวม 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม      
โอนเป็น 

ลูกหน้ีการคา้
และลกูหน้ีอ่ืน 

ณ วนัท่ี  
30 กนัยายน 

เงินให้กู้ยืม 2563   2564  2563  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  2564 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
การร่วมคา้ 7.00  7.00  689,395  -  -  (3,850)  685,545 
หัก คา่เผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี

คาดว่าจะเกิดขึ้น 
    

(244,556) 
  

(9,056) 
  

- 
  

- 
  

(253,612) 
สุทธ ิ     444,839        431,933 

 

 อัตรำดอกเบีย้  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม      
โอนเป็น 

ลูกหน้ีการคา้ 
และลกูหน้ีอ่ืน 

ณ วนัท่ี  
30 กนัยายน 

เงินให้กู้ยมื 2563   2564  2563  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  2564 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย 7.00  7.00  1,107,985  105,519  (92,108)  -  1,121,396 
การร่วมคา้ 7.00  7.00  689,395  -  -  (3,850)  685,545 
รวม     1,797,380        1,806,941 
หัก คา่เผื่อผลขาดทุนดา้น     

เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 
    

(244,556) 
  

(9,056) 
  

- 
  

- 
  

(253,612) 
สุทธ ิ     1,552,824        1,553,329 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  98,968  94,401 

 

 อัตรำดอกเบีย้  งบกำรเงินรวม 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 
เงินกู้ยมืระยะส้ัน 2563   2564  2563  เพ่ิมขึ้น  ลดลง   2564 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บคุคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7.00 - 8.00  -  400,000  -  400,000  - 

 

 



บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 อัตรำดอกเบีย้  งบเฉพำะกิจกำร 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 
เงินกู้ยมืระยะส้ัน 2563   2564  2563  เพ่ิมขึ้น  ลดลง   2564 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย 1.50 - 7.00  1.50 - 7.00  661,602  124,010  (106,207)  679,405 
บคุคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7.00 - 8.00  6.00 - 7.00  400,000  -  (400,000)  - 
รวม     1,061,602      679,405 

 
 อัตรำดอกเบีย้  งบกำรเงินรวม / งบเฉพำะกิจกำร 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 
เงินกู้ยืมระยะยาว 2563   2564  2563  เพ่ิมขึ้น  ลดลง   2564 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บคุคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7.00 - 8.00  6.00 - 7.00  380,000  -  (177,764)  202,236 
หกั เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึง

ก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี 

     
 

- 

      
 

(202,236) 

สุทธ ิ     380,000      - 

 



บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 223,747  171,310  502,104  405,985 
เกินก าหนดช าระ        

   1 - 30 วนั 61  79  2,979  2,253 
   31 - 60 วนั 88  26  2,898  1,757 
   61 - 90 วนั 79  5  2,762  2,774 
   มากกวา่ 90 วนั 54,568  54,393  128,334  172,813 
รวม 278,543  225,813  639,077  585,582 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่

จะเกิดขึ้น (54,087)  
 

(53,508)  (70,332)  
 

(99,809) 
สุทธ ิ 224,456  172,305  568,745  485,773 

 

 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เพิ่มขึ้น  กลบัรายการ  เพิ่มขึ้น  กลบัรายการ 

 (พันบาท) 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 579  -  1,230  (30,707) 

 



บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 อสังหำริมทรัพย์พฒันำเพ่ือขำย 
 

 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ตน้ทุนการกูย้มืท่ีรวมเป็นส่วนหน่ึงของ        
   อสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขายในระหวา่งงวด/ปี 7,869  26,035  2,359  - 

อตัราดอกเบ้ียของตน้ทุนเงินกูย้ืม (ร้อยละต่อปี) 
   (ร้อยละต่อปี) 

4.75 - 7.00  5.13 - 7.00  4.75  - 
 

จ านวนโครงการท่ีด าเนินการอยู ่ 25  26  14  14 
จ านวนเงินตามสัญญาจะซ้ือจะขายอสังหาริมทรัพย ์        
   รอโอนกรรมสิทธ์ิ (ล้านบาท) 348  45  295  37 
        

 



บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5  อสังหำริมทรัพย์รอกำรขำย 
 

เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2564 บริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดต้กลงท าสัญญาซ้ือขายท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างกบักิจการ 
ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง โดยมีราคาขายตามสัญญารวมเป็นจ านวนเงิน 456 ลา้นบาท และท าการโอนกรรมสิทธิใน
วันเดียวกัน  กลุ่มบริษัทและบริษัทรับรู้ก าไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเป็นจ านวน 129 ล้านบาทใน                
งบการเงินรวม และ 117 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 

6  เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
 

บริษทัไม่ไดรั้บรู้ส่วนแบ่งขาดทุนของเงินลงทนุท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียบางแห่งส าหรับส่วนแบ่งในผลขาดทุนท่ี
เกินกว่ามูลค่าเงินลงทุนของบริษทัในการร่วมคา้เหล่านั้น ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัยงัมีส่วนแบ่งผลขาดทุน
สะสมท่ีย ังไม่รับรู้จ านวน  296.04 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 287.30 ล้านบาท) บริษัทไม่มีภาระหน้ีสินท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัผลขาดทุนเหล่าน้ี 
 

เม่ือวนัท่ี 29 ธันวาคม 2563 กิจการร่วมคา้ทั้งสองแห่งไดต้กลงท าสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินกบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้ง
กนัแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,130 ลา้นบาท และไดโ้อนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินให้แก่ผูซ้ื้อรวมถึงรับช าระเงินจาก
การขายท่ีดินครบตามสัญญาในเดือนมกราคม 2564 ทั้งน้ีในปี 2563 กิจการร่วมคา้ดงักล่าวไดรั้บรู้ผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพยจ์ านวน 335 ลา้นบาท ซ่ึงส่งผลให้เกิดผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า
จ านวน 27.5 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปี 2563 และผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของ
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564  
จ านวน 254 ลา้นบาท และ 254 ลา้นบาท ตามล าดบั   
 

7         อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
 

ในระหวา่งปี 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดต้กลงท าสัญญาซ้ือขายท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างกบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
โดยมีราคาขายตามสัญญารวมเป็นจ านวนเงิน 88 ลา้นบาท และ 27 ลา้นบาท ตามล าดบั และท าการโอนกรรมสิทธิ
ในวนัเดียวกนั กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ก าไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเป็นจ านวน 3 ล้านบาท 
ในงบการเงินรวมและขาดทุนจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเป็นจ านวน 2 ล้านบาทในงบการเงิน 
เฉพาะกิจการส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564  
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8 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - ส่วนท่ีมีหลักประกัน 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 เงินกูย้มืระยะยาวของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่มีเง่ือนไขในการช าระคืนเงินตน้โดยการปลอด
จ านองหลกัประกันโครงการในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 - 80 ของราคาขายแต่ละยูนิต และไม่ต ่ากว่าการปลอด
จ านองขั้นต ่าตามสัญญา ซ่ึงมีก าหนดตอ้งช าระคืนทั้งหมดภายในปี 2564 - 2567 กลุ่มบริษทัมีเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปีเป็นเงิน 352.30 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนของเงินกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีตาม
สัญญาเป็นเงิน 190.67 ลา้นบาทและยอดเงินกูย้ืมท่ีมีเง่ือนไขการช าระคืนเงินตน้จากประมาณการยอดโอนและปลอด
จ านองหลกัประกนัของโครงการตามงบประมาณภายในหน่ึงปีเป็นเงิน 161.63 ลา้นบาท บริษทัมีเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปีเป็นเงิน 302.08 ลา้นบาทซ่ึงประกอบดว้ยส่วนของเงินกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีตาม
สัญญาเป็นเงิน 157.16 ลา้นบาท และประมาณการยอดเงินกูย้ืมท่ีมีเง่ือนไขการช าระคืนเงินตน้จากยอดโอนและปลอด
จ านองหลกัประกนัของโครงการภายในหน่ึงปีเป็นเงิน 144.92 ลา้นบาท 
 
เงินกูย้ืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัรา MLR ลบดว้ยร้อยละ 1 ถึง MLR บวกดว้ยร้อยละ 1 ต่อปี ภายใตส้ัญญาเงินกู ้
กลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การคงสัดส่วนโครงสร้างของ 
ผูถื้อหุ้นและการด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา เป็นตน้ เงินกูย้ืม
ดงักล่าวค ้าประกนัโดยท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่แลว้และหรือท่ีจะมีขึ้นต่อไปในอนาคตบางส่วน และค ้าประกนั
โดยบริษทัและบริษทัยอ่ย  
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชจ้ากสถาบนัการเงินในประเทศหลาย
แห่งเป็นวงเงินสินเช่ือไม่ระบุวตัถุประสงค์ 7 ลา้นบาท และ 7 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 15 ล้านบาท และ 15 
ล้านบาท) ตามล าดบั และวงเงินสินเช่ือเพื่อพฒันาโครงการ 1,111 ลา้นบาท และ 393 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 
1,143 ล้านบาท และ 502 ล้านบาท) ตามล าดบั 
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สินทรัพย์ใช้เป็นหลักประกนั 
 

วงเงินสินเช่ือของกลุ่มบริษทัมีรายละเอียดของหลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพยแ์สดงราคาตามบญัชี ดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
เงินฝากประจ าธนาคาร 28,170  9,242  25,658  7,000 
อสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขาย 4,373,099  4,900,250  2,651,837  3,040,076 
อสังหาริมทรัพยร์อการขาย -  300,089  -  199,195 
ท่ีดินและตน้ทุนโครงการรอการพฒันา 394,529  394,529  349,819  349,819 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทนุ 486,209  413,033  332,317  267,797 
รวม 5,282,007  6,017,143  3,359,631  3,863,887 

 
หุ้นกู้ 
 
       งบกำรเงินรวม / 
       งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อตัรา  วนัท่ีออก  ครบก าหนด  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 ดอกเบ้ีย  หุน้กู ้  ช าระ  2564  2563 
 (ร้อยละต่อปี)      (พันบาท) 
คร้ังท่ี 1/2561* 8.00  23 พฤศจิกายน 2561  23 พฤษภาคม 2565 

 (เดิม 23 พฤษภาคม 2564) 
 439,200  488,000 

คร้ังท่ี 2/2561** 8.75  12 ธนัวาคม 2561  12 มิถุนายน 2565 
(เดิม 12 มิถุนายน 2564) 

 177,030  196,700 

คร้ังท่ี 1/2562 8.00  14 มีนาคม 2562  12 กนัยายน 2565  232,400  232,400 
รวมหุ้นกู้ - รำคำตำมมูลค่ำ      848,630  917,100 
หัก ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กูร้อการตดับญัชี  (4,102)  (1,678) 
หุ้นกู้ - สุทธ ิ  844,528  915,422 
หัก หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (844,528)  (683,443) 
หุ้นกู้ที่ถึงก ำหนดช ำระเกินกว่ำหนึง่ปี  -  231,979 
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*   ในการประชุมของผูถื้อหุ้นกูข้องบริษทัเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 ผูถื้อหุ้นกูมี้มติอนุมติัขยายระยะเวลาครบ
ก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากเดิมครบก าหนดเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นเดือนพฤษภาคม 2565 โดยอตัราดอกเบ้ียไม่
เปล่ียนแปลง และบริษทัไดด้ าเนินการช าระคืนเงินตน้หุน้กูจ้  านวนร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินตน้ เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2564 

 
** ในการประชุมของผูถื้อหุ้นกูข้องบริษทัเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 ผูถื้อหุ้นกูมี้มติอนุมติัขยายระยะเวลาครบ                
ก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากเดิมครบก าหนดเดือนมิถุนายน 2564 เป็นเดือนมิถุนายน 2565 โดยอัตราดอกเบ้ียไม่
เปล่ียนแปลง และบริษทัไดด้ าเนินการช าระคืนเงินตน้หุน้กูจ้  านวนร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินตน้ เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2564  
 
รายการเคล่ือนไหวของหุ้นกูก่้อนหักค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอการตดับญัชี ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี                
30 กนัยายน มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
      งบกำรเงินรวม / 
      งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
      2564  2563 
      (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม    917,100  929,100 
ไถ่ถอนหุน้กูร้ะหวา่งงวด    (68,470)  (12,000) 
ณ วันที่ 30 กันยำยน 848,630  917,100 

 
9 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้  
 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
บริษทัด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศ 

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงานท่ีรายงานและขอ้มูลรายไดท่ี้จ าแนกตามประเภทของสินคา้และบริการ 
และจงัหวะเวลาในการรับรู้รายได ้
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  งบกำรเงินรวม 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด ส่วนงำนธุรกิจอสังหำริมทรัพย์  ส่วนงำนธุรกิจให้เช่ำพื้นทีแ่ละบริกำร  รวมส่วนงำนทีร่ำยงำน  กำรตัดรำยกำรระหว่ำงกัน  รวม 
 วันที ่30 กันยายน 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พนับาท) 
ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงาน                    
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 706,555  634,955   143,039  18,762   849,594  653,717   -  -  849,594  653,717  
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 8,340  7,355  18,774  13,445   27,114  20,800   (27,114)  (20,800)  -  - 
รายไดอ้ื่น 2,066  1,646   782  7,233   2,848  8,879   -  -   2,848  8,879  
รวมรำยได้ 716,961  643,956   162,595  39,440  879,556  683,396   (27,114)  (20,800)  852,442  662,596  
                    

ก าไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมด าเนินงานตามส่วนงาน (211,780)  (528,574)  138,018  (41,574)  (73,762)  (570,148)  (18,588)  54,147  (92,350)  (516,001) 
รายไดท้างการเงิน                 35,614  36,359 
ตน้ทุนทางการเงิน                 (115,859)  (137,549) 
ส่วนแบ่งขาดทุนของการ 
   ร่วมคา้ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย                 (3,950)  (19,187) 
ขำดทุนก่อนภำษีเงินได้                 (176,545)  (636,378) 
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การจ าแนกรายได้ 
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10 ภำษีเงินได้ 
 
อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงรวมของกลุ่มบริษทัและบริษทัส าหรับระยะเวลาเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 คือ
ร้อยละ (8) และร้อยละ 64 ตามล าดบั (2563: ร้อยละ 10  และร้อยละ 36 ตามล าดับ) การเปล่ียนแปลงในอตัราภาษีเงิน
ได้ท่ีแท้จริงของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีสาเหตุหลกัจากความแตกต่างระหว่างการรับรู้รายไดท้างบญัชีกบัรายได ้
ทางภาษีบางรายการ และผลขาดทุนในงวดปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตดับัญชีของกลุ่มบริษทั 
และบริษทั 
 

11 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม 
 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน แต่ไม่
รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดั
จ าหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 
  งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินฉพำะกิจกำร 
  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

 
 หมายเหตุ 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดั 
มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย  

 
ระดบั 2 

  (พันบาท) 

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564   

หนีสิ้นทางการเงิน     
หุน้กู ้ 8 844,528  847,808 
     
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563     
หน้ีสินทางการเงิน     
หุน้กู ้ 8 915,422  916,295 
 
เงินให้กูย้ืมระยะยาวและเงินกูย้ืมระยะยาวมีมูลค่าทางบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียเงิน
กูย้มืตามสญัญาใกลเ้คียงกบัอตัราคิดลดท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมตามวิธีการคิดลดกระแสเงินสด 
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มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินนอกเหนือจากท่ีระบุไวข้า้งต้นมีมูลค่าตามบญัชีใกล้เคียงกับ
มูลค่ายติุธรรม เน่ืองจากจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 
 

12  ภำระผูกพนักับบุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (พันบาท) 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564    

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน    
สัญญาก่อสร้างโครงการ  42,683  19,425 
สัญญาพฒันาโครงการในส่วนของ  
   สาธารณูปโภคส่วนกลาง 

 
6,378 

  
1,007 

รวม 49,061  20,432 

    
ภาระผูกพนัอื่นๆ    
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 430,071  132,506 

 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคารดงักล่าวของบริษทัและบริษทัย่อยค ้าประกนัโดยเงินฝากธนาคารและการจดจ านอง
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและหุน้กูข้องบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

13  หนีสิ้นที่อำจเกิดขึน้ 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการถูกบริษทัอ่ืนและบุคคลธรรมดาฟ้องร้อง
ในคดีต่าง ๆ จากการผิดสัญญา และอ่ืน ๆ โดยมีทุนทรัพยท่ี์ฟ้องร้องและอาจเรียกไดเ้ป็นจ านวนเงิน 83.01 ลา้น
บาทและ 82.94 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 80.52 ล้านบาทและ 75.18 ล้านบาท) ตามล าดบั ขณะน้ีคดีอยู่ใน
ระหว่างการไต่สวนของศาล อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกส ารองค่าเผื่อหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากคดีความ
ดงักล่าวตามความเห็นของฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัรวมจ านวน 6.9 ล้านบาทและ 6.9 ล้านบาท 
ตามล าดับ (31 ธันวาคม 2563: 9.86 ล้านบาทและ 8.93 ล้านบาท) ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดบั 
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14 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2564 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ตกลงท าสัญญาซ้ือขายท่ีดินและโอนกรรมสิทธิในท่ีดินดังกล่าวกับ
กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง โดยมีราคาขายตามสัญญาเป็นจ านวนเงิน 229 ลา้นบาท ท่ีดินดงักล่าวมีมูลค่าตามบญัชี
เป็นจ านวนเงิน 285 ลา้นบาท และค่าใช้จ่ายในการขายท่ีดินจ านวน 10 ลา้นบาท บริษทัย่อยไดบ้นัทึกค่าเผื่อผลขาดทุน
จากการปรับมูลค่าอสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขายจ านวน 66 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 กนัยายน 2564 นอกจากน้ีเงินบางส่วนท่ีไดรั้บจากการขายท่ีดินเป็นจ านวนเงิน 202 ลา้นบาทไดถู้กน าไปช าระคืนเงิน
กูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัของบริษทั ภายหลงัจากการหกัลา้งหน้ีเงินกูย้ืมระหวา่งบริษทัและบริษทัย่อย 
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