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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

 
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
 
ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน) และ

บริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน) (บริษทั) ตามล าดบั ซ่ึง

ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุด

วนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืนๆ 

 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ 

และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบ ัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรค

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดย

สภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตาม

ความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้

ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  
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ความไม่แน่นอนท่ีมสีาระส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานต่อเน่ือง 
 
ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุขอ้ 2 ซ่ึงระบุวา่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีหุน้กูร้ะยะยาวและเงินกูย้มื

ระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีรวมเป็นจ านวนเงิน 1,616.11  ล้านบาท และ 1,553.19  ล้านบาท ตามล าดับ              

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีขาดทุนสุทธิในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจ านวนเงิน 346.72  ลา้นบาท และ 102.27  ลา้นบาท ตามล าดบั อีกทั้งการด าเนินงานของ

กลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บผลกระทบอย่างมากและอาจจะไดรั้บผลกระทบอย่างต่อเน่ืองต่อไปอีกในอนาคตเน่ืองจาก

ความไม่แน่นอนในภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจอนัเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 สถานการณ์

ดงักล่าวขา้งตน้แสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัย อยา่งมีนยัส าคญัเก่ียวกบั

ความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัและบริษทั ทั้งน้ี ความเห็นของขา้พเจ้าไม่ได้เปล่ียนแปลงไป

เน่ืองจากเร่ืองน้ี 

 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบัน ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบท

ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้

ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี นอกจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง ขา้พเจา้ไดก้ าหนดเร่ืองท่ีจะกล่าวต่อไปน้ีเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบเพื่อส่ือสาร

ในรายงานของขา้พเจา้ 
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มูลค่ำของโครงกำรอสังหำริมทรัพย์พฒันำเพ่ือขำย 
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ฉ)  และ 7 
เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่ำวอย่ำงไร 
โครงการอสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขายของกลุ่มบริษทัวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า 
การประมาณมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของโครงการอสังหาริมทรัพย์
พฒันาเพื่อขายนั้นข้ึนอยูก่บัประมาณการของราคาขายในอนาคต
และการประมาณการตน้ทุนท่ีคาดวา่จะก่อสร้างจนแลว้เสร็จของ
กลุ่มบริษทั การประมาณการดงักล่าว เก่ียวขอ้งกบัการใช้ดุลย
พินิจของผูบ้ริหาร และปัจจยัหลายๆ ดา้น 
 
แนวโนม้ในอนาคตของตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพยอ์าจแตกต่าง
จากประสบการณ์ในอดีต ท าให้เกิดความเส่ียงท่ีมูลค่าสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บอาจจะต ่ากว่าราคาทุนเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงในราคา
ขาย อีกทั้งตน้ทุนการก่อสร้างในอนาคตอาจเกิดการเปล่ียนแปลง
จากปัจจยัต่างๆ ซ่ึงรวมถึงสภาพตลาดของวสัดุก่อสร้าง ตน้ทุน
จ่ายผูรั้บเหมาและการก่อสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
เน่ืองจากโครงการอสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขายมียอดคงเหลือ
ท่ีมีสาระส าคัญและมีการใช้ดุลยพินิจของผู ้บริหารในการ
ประมาณการขา้งตน้ ขา้พเจา้จึงพิจารณาเร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ือง
ส าคญัในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ในเร่ืองน้ีไดร้วมถึงวิธี
ดงัต่อไปน้ี 
 

- ท าความเขา้ใจและประเมินกระบวนการเก่ียวกบั
การประมาณมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของอสังหาริมทรัพย์
พฒันาเพื่อขาย และทดสอบการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษัทโดยการสุ่มตรวจสอบการอนุมัติการ
ก าหนดราคาขายและประมาณการตน้ทุน รวมถึงการ
พิจารณาและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน การ
ก าหนดงบประมาณ การอนุมติัโดยผูมี้อ  านาจ และ
การบนัทึกตน้ทุน 
 

- ประเมินความเหมาะสมของการประมาณการราคา
ขายของกลุ่มบริษทั โดยวิธีการเปรียบเทียบประมาณ
การราคาขายท่ีได้รับอนุมัติโดยฝ่ายบริหารกับ     
ราคาท่ีขายได้จริง และแนวโน้มราคาขายของ
อสงัหาริมทรัพย ์
 

- ประเมินความสมเหตุสมผลของการประมาณ
การงบประมาณของต้นทุนการก่อสร้างของกลุ่ม
บริษทัโดยการเปรียบเทียบตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงกับ
ประมาณการตน้ทุน และค าอธิบายของผูบ้ริหารเพื่อ
สนบัสนุนประมาณการตน้ทุนค่าก่อสร้าง 
 

- ทดสอบการค านวณและสุ่มทดสอบมูลค่าสุทธิท่ี
คาดว่าจะได้รับกับเอกสารราคาขาย ตลอดจน
ค่าใชจ่้ายในการขายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

- ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 
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มูลค่ำของเงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัท 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ฐ)  และ 9 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่ำวอย่ำงไร 

ผูบ้ริหารมีการพิจารณาถึงขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า รวมถึงหลกัฐาน
ท่ีมีอยูว่า่มูลค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของบริษทัสองแห่งจ านวน 
637 ลา้นบาทอาจจะเกิดการด้อยค่า ผลขาดทุนระหว่างมูลค่าท่ี
คาดว่าจะไดรั้บคืนของเงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าวกบัมูลค่า
ตามบญัชีจะถูกบนัทึกรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
 
ในการประเมินการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัได้
พิจารณาว่า มูลค่าจากการใช้เป็นจ านวนท่ีเหมาะสมท่ีแสดงถึง   
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของเงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าว 
โดยมูลค่าจากการใช้คิดจากประมาณการกระแสเงินสดใน
อนาคตแลว้คิดลดกระแสเงินสดซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพินิจ
ของผูบ้ริหารและขอ้สมมติท่ีส าคญั รวมถึงการคาดการณ์รายได้
ในอนาคต ตน้ทุนจากการด าเนินงาน อตัราการเติบโตระยะยาว 
และอตัราตน้ทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของเงินทุน (อตัราคิดลด) 
ขา้พเจา้จึงพิจารณาเร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ในเร่ืองน้ีไดร้วมถึง
วิธีดงัต่อไปน้ี 
 
- การท าความเข้าใจและประเมินกระบวนการ
เก่ียวกบัการประมาณการมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
คืน ซ่ึงจดัท าจากประมาณการกระแสเงินสดคิด
ลดตลอดจนงบประมาณท่ีไดรั้บการอนุมติัของ
ฝ่ายบริหาร 

 

- การพิจารณาประมาณการกระแสเงินสดคิดลด
ท่ีได้รับอนุมติัจากฝ่ายบริหาร โดยประเมินข้อ
สมมติหลกัท่ีใช้ในการประมาณการกระแสเงิน
สดคิดลดกบัผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงและ
แผนการด าเนินธุรกิจ รวมทั้ งประเมินความ
เหมาะสมของอตัราคิดลดท่ีใช้โดยเปรียบเทียบ
กบัอตัราตน้ทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของเงินทุน
ของอุตสาหกรรมท่ีกลุ่มบริษทัด าเนินกิจการอยู่ 
และทดสอบการค านวณของประมาณการกระแส
เงินสดคิดลด 

 

- การพิจารณาความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกั
ในการประมาณกระแสเงินสดในอนาคต เพื่อ
พิจารณาผลกระทบต่อมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
 

- การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผย
ข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ข้อมลูอ่ืน  
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดวา่รายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียม

ใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ

เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  

 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอ่ืน

ตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัท าแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจ้า หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้
ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและขอใหท้ าการแกไ้ข 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ี

ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้

สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  

 

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั

และบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์

การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดด าเนินงาน

หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
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ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ

บริษทั 

 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความ

เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ

ข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก

รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการเหล่าน้ี 

  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ใน 
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก 
การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซง 
การควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  
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• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้
ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้
โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบ
บญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุใหก้ลุม่บริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง 
การเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มี 
การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่    

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ 
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนด 
แนวทางการควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ
ความเห็นของขา้พเจา้  

 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุม

ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ

เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามี

เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้

ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแล ขา้พเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย

เร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือ

ในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า

ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจาก

การส่ือสารดงักล่าว  

 
 
 
 
(เนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 7789 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
24 กมุภาพนัธ์ 2565 
 
 



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

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 44,722,369         25,919,225         15,007,272         13,312,503 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4, 6 229,321,458       172,305,156       536,962,485       485,772,614       

อสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขาย 7 4,092,943,450    5,115,914,009    2,435,781,424    3,040,076,365 

อสงัหาริมทรัพยร์อการขาย 8 -                      300,088,867       -                      199,194,799       

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 62,822,068         34,746,316         38,758,973         22,185,929 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,429,809,345 5,648,973,573 3,026,510,154 3,760,542,210 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 13 28,170,562         9,241,891           25,658,423         7,000,000 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                      -                      1,447,136,300 1,447,136,300 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 10 6,089,425           12,354,577         -                      -                      

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4, 23 427,993,203       444,838,669       1,375,688,434 1,552,823,813 

ท่ีดินและโครงการรอการพฒันา 481,502,912       459,502,912       436,792,912 414,792,912 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 11 497,244,470       574,709,520       344,392,754 372,582,570 

สิทธิการใชอ้าคารเช่าและอุปกรณ์ 12 81,967,138         40,364,783         81,046,792 38,161,070 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,625,359           4,340,609           2,592,228 4,283,401 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 76,221,238 76,725,004         47,639,189 53,019,313 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 13,052,690         13,117,192         8,973,133 8,773,635 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,614,866,997 1,635,195,157 3,769,920,165 3,898,573,014 

รวมสินทรัพย์ 6,044,676,342 7,284,168,730 6,796,430,319 7,659,115,224 

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
9



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

งบแสดงฐานะการเงิน

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชี 13 -                      4,606,542           -                      4,606,542           

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4 339,977,331       406,803,521       240,460,377       265,303,285       

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4, 13 -                      400,000,000       646,998,375       1,061,602,352    

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 13 770,109,632       900,125,887       707,184,118       759,828,826       

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 13 16,208,217         14,915,534         16,208,217         14,915,534         

ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 13 846,002,510       683,442,923       846,002,510       683,442,923       

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 1,752,847           8,776,765           -                      -                      

เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 17,657,495         3,265,715           11,967,001         849,224              

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  7,868,245           9,791,391           7,678,318           8,181,938           

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 1,999,576,277    2,431,728,278    2,476,498,916    2,798,730,624    

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 13 181,334,232       65,283,068         177,343,571       50,955,026         

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 13 56,893,260         14,527,602         56,893,260         14,527,602         

หุน้กูร้ะยะยาว 13 -                      231,978,817       -                      231,978,817       

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4, 13 -                      380,000,000       -                      380,000,000       

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 14 31,921,907         24,552,412         30,953,782         23,908,245         

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 23 6,934,417           9,857,760           6,934,417           8,934,417           

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 6,571,878           18,071,962         30,000                30,000                

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 283,655,694       744,271,621       272,155,030       710,334,107       

รวมหน้ีสิน 2,283,231,971    3,175,999,899    2,748,653,946    3,509,064,731    

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
10



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

งบแสดงฐานะการเงิน

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

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

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 2,438,832,857    2,438,832,857    2,438,832,857    2,438,832,857    

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 8,925,000           8,925,000           8,925,000           8,925,000           

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

   จดัสรรแลว้

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย  15 92,651,000 92,651,000 92,651,000 92,651,000 

   ขาดทุนสะสม (848,291,570) (501,567,110) (592,632,484) (490,358,364)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (30,672,916) (30,672,916) -                      -                      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 3,761,444,371 4,108,168,831 4,047,776,373 4,150,050,493 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                      -                      -                      -                      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,761,444,371 4,108,168,831 4,047,776,373 4,150,050,493 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,044,676,342 7,284,168,730 6,796,430,319 7,659,115,224 

(บาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เจ.เอส.พ .ี พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้ 16

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 1,146,227,239    1,166,866,453    625,235,704       652,972,773       

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 4 11,240,420         24,710,660         34,175,384         27,337,118         

กาํไรจากการขายอสังหาริมทรัพยร์อการขาย 8 129,175,868       -                      116,795,263       -                      

กาํไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 4,637,749           6,193,653           -                      6,442,041           

รายไดอ่ื้น 4 6,444,259 3,528,394 231,685 877,787 

รวมรายได้ 1,297,725,535 1,201,299,160 776,438,036 687,629,719 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 7 1,125,938,341 1,298,714,212 624,960,112 884,112,527 

ตน้ทุนการใหเ้ช่าและบริการ 16,969,060 74,627,606 9,022,784 9,574,018 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 85,741,988 110,426,335 52,044,127 70,121,388 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร

   -  (กลบัรายการค่าเผือ่) ผลขาดทุนดา้นเครดิต

          ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของสินทรัพยท์างการเงิน 17 13,170,362 157,638,761 (15,014,898) 368,087,464 

   -  อ่ืนๆ 291,649,294 315,197,200 249,997,616 268,127,154 

รวมค่าใช้จ่าย 1,533,469,045 1,956,604,114 921,009,741 1,600,022,551 

ขาดทุนจากกิจกรรมดาํเนินงาน (235,743,510) (755,304,954) (144,571,705) (912,392,832)

รายไดเ้งินปันผล 4 -                      -                      87,841,710         390,999,218       

รายไดท้างการเงิน 4 47,738,527         48,740,226         121,990,097       127,112,723       

ตน้ทุนทางการเงิน 4 (150,629,666) (185,433,155) (162,145,313) (216,268,228)

ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมคา้ท่ีใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 10 (6,265,152) (32,303,404) -                      -                      

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (344,899,801) (924,301,287) (96,885,211) (610,549,119)

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 18 (1,824,659) 17,103,421 (5,388,909) 35,021,499 

ขาดทุนสําหรับปี (346,724,460) (907,197,866) (102,274,120) (575,527,620)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                      -                      -                      -                      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (346,724,460) (907,197,866) (102,274,120) (575,527,620)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เจ.เอส.พ .ี พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันขาดทุน

      ส่วนท่ีเป็นของบริษทั (346,724,460) (907,197,866) (102,274,120) (575,527,620)

      ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                      -                      -                      -                      

ขาดทุนสําหรับปี (346,724,460) (907,197,866) (102,274,120) (575,527,620)

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

      ส่วนท่ีเป็นของบริษทั (346,724,460) (907,197,866) (102,274,120) (575,527,620)

      ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                      -                      -                      -                      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (346,724,460) (907,197,866) (102,274,120) (575,527,620)

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 19 (0.083) (0.216) (0.024) (0.137)

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
13



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

ส่วนเกินทุนจาก รวมองค์
ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุน การเปลี่ยนสัดส่วน ส่วนตํ่ากวา่ทุนจาก ประกอบอื่น รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย
ที่ออกและ ส่วนเกิน จากการจ่ายโดย ทุนสาํรอง ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การถือหุน้ใน การรวมธุรกิจภายใต้ ของส่วน ของผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วน
ชาํระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั ใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) บริษทัยอ่ย การควบคุมเดียวกนั ของผูถ้ือหุน้ ของบริษทั ควบคุม ของผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 2,100,000,000  2,438,832,857  8,925,000          92,651,000     405,630,756   1,456,671                 (32,129,587)              (30,672,916)    5,015,366,697  -                  5,015,366,697  

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี
    ขาดทุนสาํหรับปี -                -                -                    -                  (907,197,866)  -                            -                        -              (907,197,866)    -                  (907,197,866)    
    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                -                -                    -                  -              -                            -                        -              -                -                  -                
รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                -                -                    -                  (907,197,866)  -                            -                        -              (907,197,866)    -                  (907,197,866)    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 2,100,000,000  2,438,832,857  8,925,000          92,651,000     (501,567,110)  1,456,671                 (32,129,587)              (30,672,916)    4,108,168,831  -                  4,108,168,831  

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 2,100,000,000  2,438,832,857  8,925,000          92,651,000     (501,567,110)  1,456,671                 (32,129,587)              (30,672,916)    4,108,168,831  -                  4,108,168,831  

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี
    ขาดทุนสาํหรับปี -                -                -                -                  (346,724,460)  -                            -                        -              (346,724,460)    -                  (346,724,460)    
    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                -                -                -                  -              -                            -                        -              -                -                  -                
รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                -                -                -                  (346,724,460)  -                            -                        -              (346,724,460)    -                  (346,724,460)    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 2,100,000,000  2,438,832,857  8,925,000          92,651,000     (848,291,570)  1,456,671                 (32,129,587)              (30,672,916)    3,761,444,371  -                  3,761,444,371  

งบการเงินรวม
กาํไร (ขาดทุน) สะสม

(บาท)

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เจ.เอส.พ .ี พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย         
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุน
ที่ออกและ ส่วนเกิน จากการจ่ายโดย ทุนสาํรอง ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วน
ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ของผูถ้ือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 2,100,000,000    2,438,832,857    8,925,000           92,651,000         85,169,256            4,725,578,113       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

    ขาดทุนสาํหรับปี -               -               -               -               (575,527,620)         (575,527,620)         
    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -               -               -               -               -                     -                        
รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                     -                     -                     -                     (575,527,620)         (575,527,620)         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 2,100,000,000    2,438,832,857    8,925,000           92,651,000         (490,358,364)         4,150,050,493       

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 2,100,000,000    2,438,832,857    8,925,000           92,651,000         (490,358,364)         4,150,050,493       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

    ขาดทุนสาํหรับปี -               -               -               -               (102,274,120)   (102,274,120)         
    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -               -               -               -               -                         -                        
รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                     -                     -                     -                     (102,274,120)         (102,274,120)         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 2,100,000,000    2,438,832,857    8,925,000           92,651,000         (592,632,484)         4,047,776,373       

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
กาํไร (ขาดทุน) สะสม

(บาท)

 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เจ.เอส.พ .ี พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

ขาดทุนสาํหรับปี (346,724,460)     (907,197,866)     (102,274,120)     (575,527,620)     
ปรับรายการท่ีกระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 1,824,659          (17,103,421)       5,388,909          (35,021,499)       
ตน้ทุนทางการเงิน 150,629,666      185,433,155      162,145,313      216,268,228      
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 17 32,576,451        88,059,785        23,197,403        26,926,399        
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมคา้ท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 10 6,265,152          32,303,404        -                     -                     
(กลบัรายการค่าเผ่ือ) ผลขาดทุนดา้นเครดิต
   ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของสินทรัพยท์างการเงิน 17 13,170,363        157,638,761      (15,014,899)       368,087,464      
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ 8 1,324,861          121,209,933      990,685             109,902,280      
กาํไรจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยร์อการขาย (129,175,868)     -                     (116,795,263)     -                     
กาํไรจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (4,637,749)         (6,193,653)         -                     (6,442,040)         

ขาดทุน (กาํไร) จากการขายอุปกรณ์ (59,591)              -                     32,925               -                     

รายไดเ้งินปันผล -                     -                     (87,841,710)       (390,999,218)     

รายไดท้างการเงิน (47,738,527)       (48,740,226)       (121,990,097)     (127,112,723)     
(322,545,043) (394,590,128) (252,160,854)     (413,918,729)

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (5,650,427)         (5,095,411)         36,004,551        (25,194,016)       

อสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพ่ือขาย 972,073,256      869,050,710      562,129,401      634,759,564      

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 13,247,777        8,945,864          11,912,212        5,988,964          

ท่ีดินและโครงการรอการพฒันา 22,000,000        -                 22,000,000        -                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 64,502               8,298,735          (199,498)            1,415,209          

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (66,417,588)       (209,641,752)     (29,914,898)       (99,301,308)       

เงินมดัจาํรับและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 14,391,780        (374,021)            11,117,777        (90,728)              

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,923,146)         (7,177,031)         (503,619)            (3,410,359)         

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 7,369,495          8,674,480          7,045,537          8,396,364          
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (2,923,343)         8,934,417          (2,000,000)         8,934,417          

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (11,500,083)       (958,853)            -                     (112,242)            

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 618,187,180      286,067,010      365,430,609      117,467,136      

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (49,667,641)       (29,392,270)       (28,493,899)       (11,290,140)       
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 568,519,539      256,674,740      336,936,710      106,176,996      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เจ.เอส.พ .ี พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนลดลง (เพ่ิมข้ึน) (700)                   11,598,191        (143)                   (192)                   
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จาํกดัในการใชล้ดลง (เพ่ิมข้ึน) (18,928,671)       19,582,151        (18,658,423)       5,327,916          
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                     -                     285,259,330      362,773,652      
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                     -                     (124,969,387)     (112,520,000)     
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (5,174,399)         (3,077,288)         (5,145,898)         (2,929,953)         
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (404,362)            (8,000)                (383,863)            -                     
เงินสดรับสุทธิจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยร์อการขาย 429,264,735      -                     315,990,062      -                     

เงินสดรับสุทธิจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 83,938,848        10,000,000        26,189,816        10,000,000        

เงินสดรับสุทธิจากการขายอุปกรณ์ 252,025             -                     107,641             -                     
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือหุน้เพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ยท่ีไม่ไดมี้ผล
   ทาํใหสู้ญเสียการควบคุม -                     -                     -                     (300,000,000)     
รับเงินปันผล -                     -                     87,841,710        390,999,218      
รับดอกเบ้ีย 47,726               402,984             66,656,010        65,692,144        
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 488,995,202      38,498,038        632,886,855      419,342,785      

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (4,606,542)         4,606,542          (4,606,542)         4,606,542          
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                     -                     131,009,866      183,964,596      
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (400,000,000)     (38,928,571)       (545,613,843)     (439,829,804)     
เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (13,347,375)       (16,000,678)       (13,347,375)       (16,000,678)       
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 838,592,823      495,154,032      804,713,723      450,674,250      
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (853,095,920)     (786,369,915)     (730,427,596)     (648,296,847)     
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระคืนหุน้กู้ (68,470,000)       (12,000,000)       (68,470,000)       (12,000,000)       

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (380,000,000)     -                     (380,000,000)     -                     
จ่ายดอกเบ้ีย (157,784,583)     (211,801,659)     (161,387,029)     (215,050,595)     
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (1,038,711,597)  (565,340,249)     (968,128,796)     (691,932,536)     
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 18,803,144        (270,167,471)     1,694,769          (166,412,755)     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 25,919,225        296,086,696      13,312,503 179,725,258
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม 5 44,722,369        25,919,225        15,007,272        13,312,503        

 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
17



บริษัท เจ.เอส.พ .ี พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

ข้อมูลเพิม่เติมสําหรับกระแสเงินสด

รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด

โอนท่ีดินและโครงการรอการพฒันา

   ไปเป็นอสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพ่ือขาย -                     6,468,741          -                     6,468,741          
โอนอสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพ่ือขาย
   ไปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 11,911,522        -                 -                     -                 
โอนอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไปเป็นโครงการอสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพ่ือขาย -                 17,630,241        -                     16,491,529        
โอนอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไปเป็นอสังหาริมทรัพยร์อการขาย -                 300,088,867      -                     199,194,799      
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้(ยกเลิกระหวา่งปี) (19,736,553)       39,891,930        (19,736,553)       39,891,930        
หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ียกเลิกระหวา่งปี (เพ่ิมข้ึน) 19,736,553        (39,891,930)       19,736,553        (39,891,930)       

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 
 

19 

หมำยเหตุ สำรบัญ 
  

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
6 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
7 อสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขาย 
8 อสงัหาริมทรัพยร์อการขาย 
9 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
10 เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
11 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
12 สิทธิการใชอ้าคารเช่าและอุปกรณ์ 
13 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
14 ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
15 ส ารองตามกฎหมาย 
16 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
17 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
18 ภาษีเงินได ้
19 ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
20 เคร่ืองมือทางการเงิน 
21 การบริหารจดัการส่วนทุน 
22 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
23 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 



บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 
 

20 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2565 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และจดทะเบียน
กบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายน 2557 โดยมีท่ีอยู่จดทะเบียนของบริษทัตั้งอยู่เลขท่ี 197 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทได้แก่ บริษัท เสนาดีเวลอปเม้นท์ จ  ากัด (มหาชน)                         
(ถือหุน้ร้อยละ 24.16) และนายลิขิต ลือสกลุกิจไพศาล (ถือหุน้ร้อยละ 12.97)  
  
กลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขายและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์                          
โดยรายละเอียดของบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 9 
และ 10 

 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินน้ีจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดย                        

สภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง งบ

การเงินน้ีน าเสนอเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั 

 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ "กลุ่มบริษทั") และส่วนไดเ้สียของ
กลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมคา้ ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใช้
วิจารณญาณการประมาณการและขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของ
กลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใช้ในการจดัท า           
งบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง  การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
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การใช้เกณฑ์ในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีหุ้นกู้ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีเป็นเงิน 846 ล้านบาท 
นอกจากน้ี  กลุ่มบริษัทย ัง มี เ งินกู้ยืมระยะยาวท่ี ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี เ ป็นเ งิน  770.11 ล้านบาท                                 
ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนของเงินกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีตามสัญญาเป็นเงิน 280.18 ลา้นบาทและยอดเงินกูย้มื 
ท่ีมีเง่ือนไขการช าระคืนเงินต้นจากประมาณการยอดโอนและปลอดจ านองหลักประกันของโครงการตาม
งบประมาณภายในหน่ึงปีเป็นเงิน 489.93 ลา้นบาท บริษทัมีเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีเป็นเงิน 
707.18 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนของเงินกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีตามสัญญาเป็นเงิน 260.28 ลา้นบาท 
และประมาณการยอดเงินกู้ยืมท่ีมีเง่ือนไขการช าระคืนเงินต้นจากยอดโอนและปลอดจ านองหลกัประกันของ
โครงการภายในหน่ึงปีเป็นเงิน 446.90 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 13)  กลุ่มบริษทัและบริษทัมีขาดทุนสุทธิในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 
346.72  ลา้นบาท และ 102.27  ลา้นบาท ตามล าดบั (2563: 907.20 ล้านบาท และ575.53 ล้านบาท ตามล าดับ) อีกทั้ง
การด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บผลกระทบอยา่งมากและอาจจะไดรั้บผลกระทบอยา่งต่อเน่ืองต่อไป
อีกในอนาคตเน่ืองจากความไม่แน่นอนในภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจอนัเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 
COVID-19 สถานการณ์ดงักล่าวขา้งตน้แสดงให้เห็นว่า มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้
สงสยัอยา่งมีนยัส าคญัเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัให้ความส าคญัต่อการรักษาสภาพคล่องทางการเงิน และเช่ือมัน่ว่าการจดัท างบการเงินโดย
ใชเ้กณฑก์ารด าเนินงานต่อเน่ืองนั้นเหมาะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือทัว่ไปท่ียงัไม่ได้
เบิกใชจ้  านวน 25 ลา้นบาทและจะไดรั้บเงินจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจ านวน 46 ลา้นบาทในปี 2565 
นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งพิจารณาในการช าระคืนหุน้กูบ้างส่วนและขอขยายระยะเวลาการช าระคืนหุน้กูแ้ละ
เงินกูย้มืท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือมัน่วา่ กลุ่มบริษทัและบริษทัจะสามารถหาแหล่ง
เงินทุนไดใ้นอนาคตอนัใกล้ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัท าข้ึนโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั
และบริษทัตามหลกัเกณฑก์ารด าเนินงานต่อเน่ือง ซ่ึงมีขอ้สมมติว่ากิจการสามารถบริหารกระแสเงินสดเพื่อจ่ายช าระ
หน้ีสินหมุนเวียน และมีเงินทุนหมุนเวียนและวงเงินสินเช่ือเพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจตามแผนงานของกลุ่ม
บริษทัและบริษทั ดงันั้น งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจึงไม่ไดร้วมรายการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์
และการจดัประเภทรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใหม่ ซ่ึงอาจจ าเป็นหากกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่สามารถด าเนินงาน
ต่อเน่ืองต่อไปได ้
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3 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 
 

นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
 

(ก) เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สีย
ของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้ 
 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้  านาจเหนือกิจการนั้นท าให้เกิด
ผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่
วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
 

ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า
จากผูถู้กซ้ือ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ท าใหก้ลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจการ
ควบคุม ผลต่างระหว่างส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีการปรับปรุงแลว้และมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนท่ี
จ่ายจากการไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมโดยอ านาจควบคุมไม่เปล่ียนแปลงรับรู้เป็นส่วนเกินกวา่ทุนอ่ืน
ในส่วนของเจา้ของ 
 

การร่วมคา้เป็นการร่วมการงานท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการ
ร่วมการงานนั้นมากกวา่การมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้เงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมดว้ยวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคา
ทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุนการท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีการ
ควบคุมร่วมกนัส้ินสุดลง 
 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหวา่งกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม  ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการกบักิจการท่ีควบคุมร่วมกนัถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้น  
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการ
ดอ้ยค่าเกิดข้ึน   
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(ข) เงินลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมค้า 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า 

เงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล  

 
(ค) เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

(ค.1) การจัดประเภทและการวัดมลูค่า  
 

ตราสารหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูอ้อกรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือมีการออกตราสารหน้ี สินทรัพยท์างการเงินและ
หน้ีสินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหน้ีการคา้ (ดูหมายเหตุขอ้ 3(จ)) รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือกลุ่มบริษทั 
เป็นคู่สัญญาตามขอ้ก าหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น และวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยรวมตน้ทุนการ
ท ารายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการได้มาหรือการออกตราสาร เวน้แต่สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน จะวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกและภายหลงัดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมและตน้ทุนการท ารายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสารนั้นบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุน  
 
ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดั
มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเวน้แต่กลุ่ม
บริษทัมีการเปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดงักล่าวสินทรัพยท์างการเงิน
ท่ีไดรั้บผลกระทบทั้งหมดจะถูกจดัประเภทรายการใหม่โดยทนัทีเป็นตน้ไปนบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการ
จดัประเภท 
 
ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง
ดอกเบ้ียจ่าย ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน และก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการ ตดัรายการออกจาก
บญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายถูกวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายตามวิธี
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ราคาทุนตดัจ าหน่ายลดลงดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน รายไดด้อกเบ้ีย ก าไร
และขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดั
รายการออกจากบญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
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(ค.2) การตัดรายการออกจากบัญชีและการหักกลบ 
 

กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจาก
สินทรัพยท์างการเงินหมดอายหุรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึงความเส่ียง
และผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอนหรือในกรณีท่ีกลุ่ม
บริษทัไม่ไดท้ั้งโอนหรือคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดและไม่ได้
คงไวซ่ึ้งการควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน  
 

กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีเม่ือภาระผูกพนัตามสัญญาส้ินสุดลง ยกเลิก หรือ
หมดอาย ุกลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีหากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและกระแสเงิน
สดจากการเปล่ียนแปลงหน้ีสินมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญั โดยรับรู้หน้ีสินทางการเงินใหม่ดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมท่ีสะทอ้นเง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงแลว้  
 

ผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีท่ีตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหรือตอ้งจ่าย รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะหักกลบกนัเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจ านวน
สุทธิกต่็อเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิบงัคบัใชต้ามกฎหมายในการหกักลบจ านวนเงินท่ีรับรู้และกลุ่มบริษทัตั้งใจท่ีจะ
ช าระดว้ยจ านวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั  
 

(ค.3) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากลกูหนีก้ารค้า 
 
กลุ่มบริษทั รับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอีก 12 
เดือนขา้งหนา้ ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตนบัแต่การ
รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต ซ่ึงกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผื่อ
ผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองสญัญา  
 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตดว้ยความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนกั
โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตประกอบกบัประสบการณ์ในอดีต ซ่ึงค านวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของ
จ านวนเงินท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน  
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กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผดิสญัญาเม่ือ  

- ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายช าระภาระผกูพนัดา้นเครดิตใหแ้ก่กลุ่มบริษทัไดเ้ตม็จ านวน อีกทั้งกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิใน
การไล่เบ้ีย เช่น การยดึหลกัประกนั (หากมีการวางหลกัประกนั) หรือ  

- สินทรัพยท์างการเงินคา้งช าระเกินกวา่ 90 วนั 
 

(ค.4) การตัดจ าหน่าย  
 

มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผลว่าจะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยท่ี์มีการตดัจ าหน่ายแลว้ จะรับรู้
เป็นการกลบัรายการการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีไดรั้บคืน 
 

(ค.5) ดอกเบีย้  
 

ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ในการค านวณดอกเบ้ียรับและ
ดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะน ามาใชก้บัมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์(เม่ือสินทรัพยไ์ม่มีการ
ดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสิน อยา่งไรกต็ามส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ย
ค่าดา้นเครดิตภายหลงัการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก รายไดด้อกเบ้ียจะค านวณโดยการใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงกบัราคา
ทุนตดัจ าหน่ายของสินทรัพยท์างการเงิน หากสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตอีกต่อไป การค านวณรายได้
ดอกเบ้ียจะเปล่ียนกลบัไปค านวณจากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์

 
(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท       

เผือ่เรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงมีระยะเวลาครบก าหนดไม่เกินสามเดือนนบัแต่วนัท่ีไดม้าเป็น

รายการเทียบเท่าเงินสด  

 

(จ) ลูกหน้ีการค้า 
 
ลูกหน้ีการคา้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสัญญา ลูกหน้ีการคา้วดั

มูลค่าดว้ยราคาของรายการหกัค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
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กลุ่มบริษทัประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองสัญญา ซ่ึงประมาณการโดยใชต้ารางการ
ตั้งส ารองเพื่อหาอตัราผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ซ่ึงวิธีดงักล่าวมีการจดักลุ่มลูกหน้ีตามความเส่ียงดา้น
เครดิตท่ีมีลกัษณะร่วมกันและตามระยะเวลาท่ีเกินก าหนดช าระ โดยน าขอ้มูลผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนในอดีต การ
ปรับปรุงปัจจยัท่ีมี  ความเฉพาะเจาะจงกบัลูกหน้ีนั้นๆ ตลอดจนการประเมินขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนั
และขอ้มูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว่ไปในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน 

 

(ฉ) อสังหาริมทรัพย์พฒันาเพือ่ขาย 
 
อสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขายคือ อสังหาริมทรัพย์ท่ีถือไวด้ว้ยความตั้งใจในการพฒันาเพื่อขายในการด าเนินธุรกิจ

ปกติ อสงัหาริมทรัพยน้ี์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่   

 

ตน้ทุนของอสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขายประกอบดว้ย ตน้ทุนท่ีดินซ่ึงรวมตน้ทุนในการไดม้า ค่าถมดิน ค่าใชจ่้าย

ในการพฒันา ตน้ทุนการกูย้มื และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตน้ทุนการกูย้มืท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

พฒันาเพื่อขายรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกระทัง่การพฒันาส าเร็จ ตน้ทุนของอสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขาย

รวมการปันส่วนของค่าใชจ่้ายในการพฒันาสินทรัพยส่์วนกลางตามพื้นท่ีขาย 

 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยประมาณการตน้ทุนในการ

พฒันาอสงัหาริมทรัพยจ์นกระทัง่การพฒันาส าเร็จและค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นโดยประมาณในการขาย 

 

เม่ือมีการขายอสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขาย ตน้ทุนของอสังหาริมทรัพยด์งักล่าวจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงวด

เดียวกนักบัท่ีมีการรับรู้รายไดท่ี้เก่ียวขอ้ง  
 

(ช) อสังหาริมทรัพย์รอการขาย 
 

อสังหาริมทรัพยจ์ะถูกจดัประเภทเป็นอสังหาริมทรัพยร์อการขายเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากท่ี

มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกวา่มาจากการใชอ้สังหาริมทรัพยน์ั้นต่อไป อสังหาริมทรัพยร์อการ

ขายวดัมูลค่าดว้ยจ านวนท่ีต ่ากวา่ระหวา่งมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย  

  



บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 
 

27 

(ซ) ที่ดนิและโครงการรอการพฒันา 
 

ท่ีดินและโครงการรอการพฒันาแสดงด้วยมูลค่าตามราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการลดมูลค่า ราคาทุนประกอบด้วย          

ตน้ทุนท่ีดินซ่ึงรวมตน้ทุนในการไดม้า ค่าถมดิน ค่าใชจ่้ายในการพฒันา ตน้ทุนการกูย้มื และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

(ฌ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ตน้ทุนรวม

ค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเองรวมถึง

ตน้ทุนการกูย้มื 
 

ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของส่ิงปลูกสร้างใหเ้ช่าจ านวน 5 - 25 ปี 

และรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน 
 

ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนโดย

รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

การจัดประเภทไปยงัอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพ่ือขาย  
 

เ ม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใช้งานจากอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุนเป็นอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย 

อสงัหาริมทรัพยน์ั้นจะถูกจดัประเภทใหม่เป็นอสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขายดว้ยมูลค่าตามบญัชี  
 

การจัดประเภทไปยงัอสังหาริมทรัพย์รอการขาย 
 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใชง้านจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเป็นอสงัหาริมทรัพยร์อการขาย อสงัหาริมทรัพย์
นั้นจะถูกจดัประเภทใหม่เป็นอสงัหาริมทรัพยร์อการขายดว้ยมูลค่าตามบญัชี  

 

(ญ) สิทธิการใช้อาคารเช่าและอุปกรณ์ 
 

สิทธิการใชอ้าคารเช่าและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนการกูย้ืม และตน้ทุนการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์ส าหรับ
เคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ซ่ึงไม่สามารถท างานได้โดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่า 
ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์  
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ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสิทธิการใชอ้าคารเช่าและอุปกรณ์ 
โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  

 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการสิทธิการใชอ้าคารเช่า
และอุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 
และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่า
ตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงสิทธิการใชอ้าคารเช่าและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไร
หรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายกุารให้ประโยชน์ของแต่ละส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละรับรู้

ในก าไรหรือขาดทุน  

 

ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี  

สิทธิการใชอ้าคารเช่า   6 ปี 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน   5 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 

 

(ฎ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใชง้านไม่จ ากดัวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน           
วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็น
สินทรัพยเ์ม่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ค่าตดัจ าหน่ายค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาท่ีคาด
วา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
ประมาณระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์แสดงไดด้งัน้ี 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 5 ปี 
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(ฏ) สัญญาเช่า 
 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญากลุ่มบริษทัจะประเมินวา่สญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า เม่ือสัญญานั้นให้
สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุส าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 
  
ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตาม
สัญญาใหก้บัแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑร์าคาขายท่ีเป็นเอกเทศ ส าหรับสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะไม่แยกส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าและรับรู้สัญญาเช่าและส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าเป็น
สญัญาเช่าทั้งหมด  
 
กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ยกเวน้สัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยมี์มูลค่าต ่าหรือสญัญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุงเม่ือมีการ
วดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรก
ของหน้ีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยจ านวนเงินจ่ายล่วงหนา้รวมกบัตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรก ค่าเส่ือมราคารับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายสุัญญาเช่า เวน้แต่สัญญาเช่า
ดงักล่าวมีการโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์เช่าใหก้บักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดสัญญาเช่า หรือตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิ
การใชส้ะทอ้นว่ากลุ่มบริษทัจะมีการใชสิ้ทธิในการซ้ือสินทรัพย ์ในกรณีน้ีสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะบนัทึกค่าเส่ือม
ราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ท่ีเช่า ซ่ึงก าหนดตามเกณฑ์เดียวกันกับสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ี
เก่ียวขอ้ง  
 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งหมดตามสัญญา ทั้งน้ีกลุ่มบริษทั
ใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทัในการคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั กลุ่มบริษทัก าหนดอตัราดอกเบ้ีย
เงินกู้ยืมส่วนเพิ่มโดยน าอตัราดอกเบ้ียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและได้ปรับปรุงบางส่วน
เพื่อใหส้ะทอ้นระยะเวลาของสญัญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยท่ี์เช่า 

 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และหน้ีสินตามสญัญาเช่าจะถูก          
วดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า เม่ือมีการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกบัมูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หรือรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลด
มูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้  
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(ฐ) การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 
 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทั ไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ใน
กรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน  
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน  
 
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในการ
ขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บ
ในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึงภาษีเงินไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินได้
ในตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด
รับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ี
สินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ี
ใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึก
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน  
 

(ฑ) ผลประโยชน์ของพนักงาน  
 

โครงการสมทบเงิน 
 

ภาระผูกพนัในการสมทบเข้ากองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนักงานของกลุ่มบริษทัจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย

พนกังานในก าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ 
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก

การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์

ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบนัจดัท าโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาต

เป็นประจ าทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้
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ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี 
โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและ     
การจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการใน
ก าไรหรือขาดทุน  
 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดข้ึน 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย

ช าระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี

พนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

 

(ฒ) ประมาณการหน้ีสิน  
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึน

ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพนัไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ และมี

ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระผูกพนัดงักล่าว ประมาณ

การหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึง

ภาษีเงินได ้ เพื่อใหส้ะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  

ประมาณการหน้ีสิน ส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
 

(ณ) การวัดมูลค่ายติุธรรม 
 

มูลค่ายุติธรรมคือราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายช าระเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพ
ปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดท่ีให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลกั) ท่ี 
กลุ่มบริษทั สามารถเขา้ถึงไดใ้นวนัดงักล่าว มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินสะทอ้นผลกระทบของความเส่ียงท่ีไม่สามารถ
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของภาระผกูพนั  
 

  



บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 
 

32 

การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
- ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
- ข้อมูลระดับ  2  เ ป็นข้อมูลอ่ืนท่ีสังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมส าหรับสินทรัพย์นั้ นหรือหน้ีสินนั้ น

นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
- ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 
 
หากสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขายกลุ่มบริษทัวดัมูลค่า
สินทรัพยแ์ละสถานการณ์เป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซ้ือ และวดัมูลค่าหน้ีสินและสถานะการเป็นหน้ีสินดว้ยราคา
เสนอขาย   
 
หลกัฐานท่ีดีท่ีสุดส าหรับมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกคือราคาของการท า
รายการ เช่น มูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนท่ีให้หรือไดรั้บ หากกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีรับรู้
รายการเม่ือเร่ิมแรกแตกต่างจากราคาของการท ารายการและมูลค่ายติุธรรมไม่วา่จะไดม้าจากราคาเสนอซ้ือเสนอขาย
ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเหมือนกนัหรือโดยใชเ้ทคนิคการวดัมูลค่าซ่ึงใชข้อ้มูลท่ีไม่
สามารถสังเกตไดซ่ึ้งตดัสินว่าไม่มีนัยส าคญัต่อการวดัมูลค่า ท าให้เคร่ืองมือทางการเงินวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ย
มูลค่ายุติธรรมปรับดว้ยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกและราคาของการท ารายการ 
และรับรู้เป็นรายการรอตดับญัชีซ่ึงจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑ์ท่ีเหมาะสมตลอดอายุของเคร่ืองมือทาง
การเงินแต่ตอ้งไม่ชา้กวา่การวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีใชห้ลกัฐานสนบัสนุนทั้งหมดจากขอ้มูลท่ีสงัเกตไดใ้นตลาดหรือเม่ือ
รายการดงักล่าวส้ินสุดลง  
 

(ด) รายได้ 
 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 
 

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขายรับรู้เม่ือไดโ้อนอ านาจควบคุมอสังหาริมทรัพยใ์ห้กบัลูกคา้ดว้ย
จ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีขายอ่ืนๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดและส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัจ่าย
ใหก้บัลูกคา้  
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ส าหรับสัญญาท่ีมีการรวมการขายอสังหาริมทรัพยแ์ละสินคา้อ่ืนเขา้ดว้ยกนั กลุ่มบริษทับนัทึกอสังหาริมทรัพยแ์ละ
สินคา้อ่ืนแยกจากกนั หากอสังหาริมทรัพยแ์ละสินคา้ดงักล่าวสามารถแยกออกจากกนัไดแ้ละลูกคา้ไดรั้บประโยชน์
จากอสังหาริมทรัพยแ์ละสินคา้นั้นแยกจากกนั ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนของราคาขายท่ีเป็น
เอกเทศของอสงัหาริมทรัพยแ์ละสินคา้นั้นๆ  
 
เงินมดัจ าและเงินงวดของอสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขายซ่ึงไดรั้บจากลูกคา้ก่อนวนัท่ีรับรู้รายไดแ้สดงเป็นหน้ีสิน  

ในงบแสดงฐานะการเงิน เงินมดัจ าและเงินงวดจะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัโอนการควบคุมในอสังหาริมทรัพย์

ให้กบัลูกคา้ หากเงินรับล่วงหนา้ดงักล่าวมีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั ดอกเบ้ียจ่ายบนัทึกโดย

ใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง กลุ่มบริษทัใชข้อ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัท่ีไม่ปรับปรุงส่ิงตอบแทนดว้ยผลกระทบท่ีเกิด

จากการมีองคป์ระกอบของการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญัหากระยะเวลาของการจดัหาเงินนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 12 เดือน  

 

รายได้จากการให้บริการ  
 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงเม่ือไดใ้หบ้ริการ 

 
รายได้ค่าเช่า 
 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีจะไดรั้บตาม

สญัญาใหก้บัแต่ละส่วนประกอบของสญัญาตามเกณฑร์าคาขายท่ีเป็นเอกเทศ  

 
ณ วนัเร่ิมต้นของสัญญาให้เช่า กลุ่มบริษทัพิจารณาจดัประเภทสัญญาเช่าท่ีได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทน

ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจากสินทรัพยอ์า้งอิงไปให้แก่ผูเ้ช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุน สัญญาท่ี

ไม่เขา้เง่ือนไขดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน  

 
กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าด าเนินงานในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่าและแสดง

เป็นส่วนหน่ึงของรายไดค่้าเช่า ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเพื่อการไดม้าซ่ึงสัญญาเช่าด าเนินงานจะรวมเป็น

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ใหเ้ช่าและรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายสุัญญาเช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนั

กบัรายไดค่้าเช่า ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายไดค่้าเช่าในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีไดรั้บ 
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(ต) ภาษเีงินได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ซ่ึงรับรู้ใน

ก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  
 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ี

คาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ  
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล
แตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนั
ใกล ้   
 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม
บริษทัคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงานโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ทั้งน้ีสินทรัพยภ์าษีเงินได้
ของงวดปัจจุบนัจะหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมี
จ านวนเพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก
ทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง  
 

(ถ) ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น  
 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั ดว้ยจ านวน
หุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายระหวา่งปี 
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4 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและ
ทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทั หรือ บุคคล
หรือกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกนักบักลุ่มบริษทั หรือ 
กลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการ
ตดัสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น  

 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 9 และ 10 บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

กนัท่ีมีรายการระหวา่งกนัท่ีมีนยัส าคญักบักลุ่มบริษทัในระหวา่งปีมีดงัต่อไปน้ี  

ช่ือกจิกำร สัญชำต ิ ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564   

นาย ลิขิต ลือสกลุกิจไพศาล ไทย เป็นผูบ้ริหารส าคญัและผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ใน

บริษทัตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป  
บริษทั เสนาดีเวลอปเมน้ท ์จ ากดั  
   (มหาชน) 

ไทย เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ในบริษทัตั้งแต่ร้อยละ 10 

ข้ึนไป และมีผูแ้ทนเป็นกรรมการของบริษทั 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563   

นาย ลิขิต ลือสกลุกิจไพศาล ไทย เป็นผูบ้ริหารส าคญัและผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ใน

บริษทัตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป  
บุญยง สวาทยานนท ์ ไทย เป็นผูบ้ริหารส าคญัและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ถือหุ้นใน

บริษทัตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป  
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รายการที่ส าคญักบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 

บริษัทย่อย        
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ -  -  7,753  10,703 
รายไดจ้ากการบริหาร -  -  26,303  16,574 
รายไดเ้งินปันผล -  -  87,842  390,999 
ดอกเบ้ียรับ -  -  74,251  78,453 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  16,201  17,037 
        

กำรร่วมค้ำ        
ดอกเบ้ียรับ 47,718  48,390  47,718  48,390 

        

ผู้บริหำรส ำคญั        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 25,346  24,464  25,346  24,464 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3,792  4,216  3,792  4,216 

รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 29,138  28,680  29,138  28,680 

        

บุคคลอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
ดอกเบ้ียจ่าย 14,443  58,283  14,443  58,283 

  

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
    2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น   
บริษทัยอ่ย    -  -  378,521  409,303 
การร่วมคา้     209,545  162,086  209,545  162,086 
 209,545  162,086  588,066  571,389 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  -  -  (62,251)  (90,261) 
สุทธิ 209,545  162,086  525,815  481,128 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
เงินให้กู้ยมื         
บริษทัยอ่ย  -  -  947,695  1,107,985 
การร่วมคา้   685,544  689,395  685,544  689,395 
 685,544  689,395  1,633,239  1,797,380 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  (257,551)  (244,556)  (257,551)  (244,556) 
สุทธิ 427,993  444,839  1,375,688  1,552,824 

 
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้น  

 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
      

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 175  457  (28,010)  53,228 
เงินใหกู้ย้มื 12,995  157,181  12,995  244,556 

 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  99,850  94,401 

 

เงินกู้ยมืระยะส้ัน         
บริษทัยอ่ย  -  -  646,998  661,602 
บุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั   -  400,000  -  400,000 
 -  400,000  646,998  1,061,602 

 

เงินกู้ยมืระยะยาว         
บุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั   -  380,000  -  380,000 

 

เงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืของกลุ่มบริษทัและบริษทัมีอตัราดอกเบ้ียและก าหนดช าระตามท่ีระบุในสญัญา 
 

ภาระค า้ประกันกับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจากการค ้าประกนัภาระหน้ีสินท่ีมี
ดอกเบ้ียของบริษทัยอ่ยท่ีมีต่อสถาบนัการเงินจ านวนเงิน 68 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 154 ล้านบาท) โดยทัว่ไป
การค ้าประกนัน้ีมีผลผกูพนัต่อบริษทันานเท่าท่ีหน้ีสินยงัไม่ไดช้ าระ 
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5 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 30  68  25  46 
เงินฝากธนาคาร 44,692  25,851  14,982  13,267 
รวม 44,722  25,919  15,007  13,313 

 

6 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีการคา้  
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 129  1,490  -  - 
เกินก าหนดช าระ         
   1 - 30 วนั 2  79  -  - 
   31 - 60 วนั 5  16  -  - 
   61 - 90 วนั 6  5  -  - 
   มากกวา่ 90 วนั 44,961  45,257  2,040  2,040 
 45,103  46,847  2,040  2,040 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 
          จะเกิดข้ึน (44,488) 

 
(44,313) 

  
(2,021) 

  
(2,021) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 615  2,534  19  19 
        
ลูกหน้ีอ่ืน 29,669  28,448  149,966  182,123 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 
          จะเกิดข้ึน (9,193) 

 
(9,195) 

 
(69,777) 

 
(97,788) 

ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 20,476  19,253  80,189  84,335 
        
ดอกเบ้ียคา้งรับ 208,230  150,518  456,754  401,419 
รวม 229,321  172,305  536,962  485,773 
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ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้น งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  53,508  53,051  99,809  46,581 
เพิ่มข้ึน 685  3,586  2,697  53,228 
กลบัรายการ (512)  (3,129)  (30,708)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  53,681  53,508  71,798  99,809 

 
ขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียงดา้นเครดิตเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 20 (ข) 
 

7 อสังหำริมทรัพย์พฒันำเพ่ือขำย  
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
อสังหาริมทรัพย์ระหว่างพฒันา  
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 1,728,771  1,919,128  736,783  566,458 
งานก่อสร้างพฒันาเพื่อขาย 1,187,396  967,516  793,436  372,673 
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุน 189,960  199,655  88,946  23,181 
รวมอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงพฒันำ 3,106,127  3,086,299  1,619,165  962,312 
อสงัหาริมทรัพยท่ี์พฒันาแลว้ 1,139,238  2,158,712  957,396  2,195,553 
รวม 4,245,365  5,245,011  2,576,561  3,157,865 
หัก ค่าเผือ่การลดมูลค่า (152,422)  (129,097)  (140,780)  (117,789) 
สุทธิ 4,092,943  5,115,914  2,435,781  3,040,076 

ตน้ทุนการกูย้มืท่ีรวมเป็นส่วนหน่ึงของ
อสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขายในระหวา่งปี  6,338 

 
 26,035 

  
2,825 

  
- 

อตัราดอกเบ้ียของตน้ทุนเงินกูย้มื 
   (ร้อยละต่อปี) 4.75 - 7.00 

 
5.13 - 7.00 

  
4.75 - 6.50 

  
- 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ตน้ทุนของอสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขายท่ี
บนัทึกรวมในบญัชีตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย ์  
-   ตน้ทุนขาย 1,124,613  1,177,504  623,969  774,211 
-   การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ี 
     คาดวา่จะไดรั้บ 1,325 

 
121,210 

  
991 

  
109,902 

สุทธิ 1,125,938  1,298,714  624,960  884,113 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 อสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขายของกลุ่มบริษทัและบริษทั จ านวน 2,315 ลา้นบาท                      
และ 673 ลา้นบาท ตามล าดบั (2563: 2,631 ล้านบาท และ 540 ล้านบาท ตามล าดับ) คาดว่าจะพฒันาส าเร็จใน
ระยะเวลาเกินกวา่ 1 ปีนบัจากรอบระยะเวลารายงาน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม กลุ่มบริษทัมีโครงการท่ีด าเนินอยู ่ดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
จ านวนโครงการท่ีด าเนินการอยู ่ 25  26  14  14 
จ านวนเงินตามสญัญาจะซ้ือจะขายอสงัหาริมทรัพย ์        
   รอโอนกรรมสิทธ์ิ (ล้านบาท) 366  45  289  37 

 
8 อสังหำริมทรัพย์รอกำรขำย  
 

เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2564 บริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดต้กลงท าสัญญาซ้ือขายท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างกบักิจการ 

ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง โดยมีราคาขายตามสัญญารวมเป็นจ านวนเงิน 456 ลา้นบาท และท าการโอนกรรมสิทธิใน

วนัเดียวกัน กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ก าไรจากการขายอสังหาริมทรัพยด์ังกล่าวเป็นจ านวน 129 ล้านบาทใน                

งบการเงินรวม และ 117 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 

 



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

   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ลกัษณะธุรกิจ  สดัส่วนความเป็นเจา้ของ  
 

ราคาทุน  การดอ้ยค่า  
 

ราคาทุน-สุทธิ 
   2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

      (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทั ไชน่า เซ็นเตอร์ (สาทร -
กลัปพฤกษ)์ จ ากดั 

 
พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์  100.00  100.00  149,980  149,980  -  -  149,980  149,980 

บริษทั เจ.เอส.พี. โกลเดน้ทแ์ลนด ์จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์  100.00  100.00  199,980  199,980  -  -  199,980  199,980 
บริษทั ส าเพง็ 2 พลาซ่า จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์  100.00  100.00  109,980  109,980  -  -  109,980  109,980 
บริษทั เจ.เอส.พี. มาร์เกต็ จ ากดั 
(จากเดิม บริษทั เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ต้ี 
แมเนจเมนท ์จ ากดั) ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์  

 
100.00  

 
100.00  1,130,000  1,130,000  842,804  842,804  287,196 

 
287,196 

บริษทั บา้นร่ืนรมย ์2015 จ  ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์  100.00  100.00  100,000  100,000  -  -  100,000  100,000 
บริษทั บา้นพุทธชาติ 2015 จ  ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์  100.00  100.00  100,000  100,000  -  -  100,000  100,000 
บริษทั บา้นพุทธรักษา 2015 จ  ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์  100.00  100.00  150,000  150,000  -  -  150,000  150,000 
บริษทั เจ.เอส.พี.แอสพลสั จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์  100.00  100.00  350,000  350,000  -  -  350,000  350,000 
รวม       2,289,940  2,289,940  842,804  842,804  1,447,136  1,447,136 
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บริษทัยอ่ยทั้งหมดด าเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 
เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2564 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ไชน่า เซ็นเตอร์ (สาทร-กลัพฤกษ)์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทั ไชน่า เซ็นเตอร์ (สาทร-
กลัพฤกษ)์ จ ากดั เลิกกิจการ บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2564 
 
เม่ือวนัท่ี 17 ธันวาคม 2564 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เจ.เอส.พี. โกลเดน้ทแ์ลนด์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ไดมี้มติอนุมติัให้เจ.เอส.พี. โกลเดน้ทแ์ลนด์ จ  ากดั              
เลิกกิจการ บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2564 
 
การเพ่ิมทุนในบริษัทย่อย 
 
เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั เจ.เอส.พี. แอสพลสั จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดมี้มติอนุมติัใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 50 ลา้นบาท 
(หุ้นสามญั 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 350 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 3,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยการออกจ าหน่ายหุ้นสามญัใหม่จ านวน 3,000,000 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท และไดเ้รียกช าระหุน้เพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100 (หุน้สามญั 3,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) คิดเป็นจ านวนเงิน 300 ลา้นบาท 
บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2563 
 



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

 

    งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน 

ความเป็นเจา้ของ  มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

  
ราคาทุน 

  
การดอ้ยค่า  

 
ราคาทุน - สุทธิ 

  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
  (ร้อยละ)  (พันบาท)   

บริษทั เจเอสพี โอเช่ียน จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 55  55  -  -  13,750  13,750  (13,750)  (13,750)  -  - 
บริษทั เจ.เอส.พี.จงเทียน จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 55  55  6,089  12,355  13,750  13,750  (13,750)  (13,750)  -  - 

      6,089  12,355  27,500  27,500      -  - 

 



บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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ทั้งน้ีบริษทับนัทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย เป็นไปตามสัญญาร่วมทุนท่ีก าหนดให้บริษทัร่วมทุนตอ้งร่วมกนั
ตดัสินใจและบริหารงาน 
 

การร่วมค้าด าเนินธุรกิจในประเทศไทย และกลุ่มบริษัทไม่มีเงินลงทุนในการร่วมค้าซ่ึงจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 

บริษทัไม่ไดรั้บรู้ส่วนแบ่งขาดทุนของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียบางแห่งส าหรับส่วนแบ่งในผลขาดทุนท่ี
เกินกว่ามูลค่าเงินลงทุนของบริษทัในการร่วมคา้เหล่านั้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัยงัมีส่วนแบ่งผลขาดทุน
สะสมท่ียงัไม่รับรู้จ านวน 299.83 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 287.30 ล้านบาท) บริษทัไม่มีภาระหน้ีสินท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัผลขาดทุนเหล่าน้ี 
 

ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลทางการเงินของการร่วมคา้ท่ีรวมอยู่ในงบการเงินของการร่วมคา้ดงักล่าว ปรับปรุงดว้ย
ความแตกต่างของนโยบายการบญัชี การกระทบยอดรายการระหว่างขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปดงักล่าวกบัมูลค่า
ตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในกิจการน้ี 
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 บริษทั เจเอสพี โอเช่ียน จ ากดั  บริษทั เจ.เอส.พี.จงเทียน จ ากดั 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
รายได ้ (251,448)  12  30,408  10,639 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม (ร้อยละ 100) (22,791)  (363,494)  (11,391)  (58,733) 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมตามส่วนไดเ้สีย 
   ของกลุ่มบริษทั (12,535)  (199,922)  (6,265)  (32,303) 
        
การตดัก าไรระหวา่งกนัท่ียงัไม่ไดรั้บรู้จากการขายแบบ 

downstream  
 

- 
  

- 
  

- 
  

- 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของกลุ่มบริษัท (12,535)  (199,922)  (6,265)  (32,303) 
        

สินทรัพยห์มุนเวียน 547,583  625,417  817,233  854,810 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 50  128  5  32 
หน้ีสินหมุนเวียน 842,980  1,114,143  363,785  826,808 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 249,802  33,760  439,382  5,571 
สินทรัพยสุ์ทธิ (ร้อยละ 100) (545,149)  (522,358)  11,071  22,463 
สินทรัพยสุ์ทธิส่วนท่ีเป็นของกลุ่มบริษทั  (299,832)  (287,297)  6,089  12,355 
ส่วนแบ่งขาดทุนสะสมท่ียงัไม่รับรู้ (299,832)  (287,297)  -  - 

        

มูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ -  -  6,089  12,355 
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11 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

 
 

 

 
 

  

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ท่ีดิน  ส่ิงปลูกสร้างใหเ้ช่า  รวม  ท่ีดิน 
  (พันบาท) 
ราคาทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  699,129  773,326  1,472,455  596,416 
โอนไปอสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขาย  (17,630)  -  (17,630)  (16,492) 
โอนไปอสังหาริมทรัพยร์อการขาย  (199,195)  (298,906)  (498,101)  (199,195) 
จ าหน่าย  (6,748)  -  (6,748)  (3,557) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563  และ 
 1 มกรำคม 2564  475,556  474,420  949,976  377,172 
โอนจากอสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพือ่ขาย -  11,911  11,911  - 
จ าหน่าย  (68,149)  (70,189)  (138,338)  (28,190) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564  407,407  416,142  823,549  348,982 

         
ค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  4,589  512,634  517,223  4,589 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  -  58,997  58,997  - 
โอนไปอสังหาริมทรัพยร์อการขาย  -  (198,012)  (198,012)  - 
จ าหน่าย  -  (2,942)  (2,942)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563  และ 
 1 มกรำคม 2564  

 
4,589 

 
370,677  375,266  4,589 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  -  10,076  10,076  - 
จ าหน่าย  -  (59,037)  (59,037)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564  4,589  321,716  326,305  4,589 

         
มูลค่าสุทธิทางบญัชี         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  470,967  103,743  574,710  372,583 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  402,818  94,426  497,244  344,393 
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สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประกอบดว้ยท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างหลายแห่งท่ีให้เช่าแก่บุคคลท่ีสาม           
ตามสัญญาเช่าด าเนินงาน สัญญาเช่าแต่ละฉบบัก าหนดระยะเวลาเช่าท่ียกเลิกไม่ไดเ้ป็นเวลา 5 เดือน - 15 ปี โดยการ
ต่ออายสุัญญาเช่าในภายหลงัจะมีการตกลงกบัผูเ้ช่า สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนบางส่วนก าหนดรายได้
ค่าเช่าเป็นจ านวนคงท่ี 
 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  2564  2563  2564  2563 

จ านวนเงินที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทีเ่กีย่วกบั  (พันบาท) 

อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน         

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง  11,240  24,711  4,273  10,763 

ค่าซ่อมแซมและค่าบ ารุงรักษา  4,097  9,790  -  - 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงใน:         

- ตน้ทุนในการใหเ้ช่าและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง  16,969  58,997  -  - 

 
จ านวนเงินขั้นต ่าที่จะได้รับในอนาคตจากสัญญา  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

     ให้เช่าและบริการที่เกีย่วข้องที่ยกเลิกไม่ได้  2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 

1- 5 ปี  3,681  6,530  23,070  40,770 

หลงัจากปีท่ี 5  -  -  32,298  65,272 

รวม  3,681  6,530  55,368  106,042 

 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 จ  านวน 1,191 ลา้นบาท (2563: 1,276              
ล้านบาท) ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระจากภายนอกและผูบ้ริหาร  โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market 
Comparison Approach) และวิธีคิดจากต้นทุน (Cost Approach) ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อ             
การลงทุน มูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 3 
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12 สิทธิกำรใช้อำคำรเช่ำและอุปกรณ์ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 
สิทธิการใช้
อาคารเช่า   

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง 
และเคร่ืองใช้
ส านกังาน  ยานพาหนะ  รวม 

 (พันบาท) 
ราคาทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 34,962  61,670  16,857  113,489 
เพิ่มข้ึน -  1,198  1,879  3,077 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563  และ 
 1 มกรำคม 2564 34,962 

 
62,868  18,736  116,566 

เพิ่มข้ึน 66,802  5,168  9,941  81,911 
จ าหน่าย (34,962)  (6,786)  (4,607)  (46,355) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 66,802  61,250  24,070  152,122 

        
ค่าเส่ือมราคาสะสม 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 -  46,546  4,117  50,663 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 11,654  8,383  5,501  25,538 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ  

1 มกรำคม 2564 11,654 
 

54,929  9,618  76,201 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 12,626  4,926  4,966  22,518 
จ าหน่าย (17,363)  (6,595)  (4,606)  (28,564) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 6,917  53,260  9,978  70,155 

        
มูลค่าสุทธิทางบญัชี        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 23,308  7,939  9,118  40,365 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 59,885  7,990  14,092  81,967 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 สิทธิการใช้
อาคารเช่า  

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง 
และเคร่ืองใชส้ านกังาน  ยานพาหนะ  รวม 

 (พันบาท) 
ราคาทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 34,962  44,712  14,304  93,978 
เพิ่มข้ึน -  1,051  1,879  2,930 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563  และ 
 1 มกรำคม 2564 34,962 

 
45,763  16,183  96,908 

เพิ่มข้ึน 66,802  5,146  9,941  81,889 
จ าหน่าย (34,962)  (3,201)  (4,607)  (42,770) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 66,802  47,708  21,517  136,027 
        
ค่าเส่ือมราคาสะสม  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 -  33,394  1,642  35,036 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 11,654  6,607  5,450  23,711 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ  

1 มกรำคม 2564 11,654 
 

40,001  7,092  58,747 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 12,626  3,694  4,686  21,006 
จ าหน่าย (17,363)  (3,060)  (4,350)  (24,773) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 6,917  40,635  7,428  54,980 

        
มูลค่าสุทธิทางบญัชี        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 23,308  5,762  9,091  38,161 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 59,885  7,073  14,089  81,047 

 
ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัและบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของสิทธิการใชอ้าคารเช่าและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ด
ค่าเส่ือมราคาเตม็จ านวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีจ านวน 105.94 ลา้นบาท และ 32.95 
ลา้นบาท ตามล าดบั (2563: 33.95 ล้านบาท และ 20.14 ล้านบาท ตามล าดับ)  
 
กลุ่มบริษทัเช่าอาคารเป็นระยะเวลา 3 ปีและยานพาหนะจ านวนหลายคนัเป็นระยะเวลา 3 - 5 ปี และจ่ายค่าเช่าคงท่ี
โดยเง่ือนไขในการจ่ายช าระเป็นเง่ือนไขปกติทัว่ไปส าหรับประเทศไทย 
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กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าอุปกรณ์ส านกังาน อายขุองสัญญามีระยะเวลา 2 - 5 ปี และจ่ายค่าเช่าคงท่ีและค่าเช่า
ผนัแปรซ่ึงข้ึนอยู่กบัการใชง้านสินทรัพยต์ลอดระยะเวลาเช่า โดยเง่ือนไขในการจ่ายช าระเป็นเง่ือนไขปกติทัว่ไป
ส าหรับในประเทศไทย โดยสญัญาดงักล่าวจะส้ินสุดภายในปี 2567 
 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
สิทธิการใชอ้าคารเช่า 59,885  23,308  59,885  23,308 
ยานพาหนะ 323  1,505  323  1,505 
รวม 60,208  24,813  60,208  24,813 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
จ านวนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน          

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้        

- สิทธิการใชอ้าคารเช่า 12,626  11,654  12,626  11,654 
- ยานพาหนะ 1,249  3,425  1,249  3,425 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 3,459  2,187  3,459  2,187 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าระยะสั้น 1,468  3,150  793  2,195 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าต ่า 731  625  616  434 
 

ในปี 2564 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีจ านวน 15.55 ลา้นบาท และ 14.76 
ลา้นบาท ตามล าดบั 
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13 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 

  งบกำรเงินรวม 
  2564  2563 
 

หมายเหตุ 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

  (พันบาท) 
เงินเบิกเกินบญัชี  -  -  -  4,607  -  4,607 
เงินกูย้มืระยะส้ันจาก
บุคคลและกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

 
 

4 -  -  -  400,000  -  400,000 
เงินกูย้มืระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน 

 
951,444  -  951,444  965,409  -  965,409 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า    4,005  69,096  73,101  -  29,443  29,443 
หุน้กูร้ะยะยาว  437,744  408,259  846,003  487,363  428,059  915,422 
เงินกูย้มืระยะยาวจาก
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

 
4 -  -  -  150,000  230,000  380,000 

รวมหนีสิ้นที่มีภำระ
ดอกเบีย้ 

 
1,393,193  477,355  1,870,548  2,007,379  687,502  2,694,881 
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  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2564  2563 
 

หมายเหตุ 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

  (พันบาท) 
เงินเบิกเกินบญัชี  -  -  -  4,607  -  4,607 
เงินกูย้มืระยะส้ันจาก
บุคคลและกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

 
 

4 646,998  -  646,998  400,000  661,602  1,061,602 
เงินกูย้มืระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน 

 
884,528  -  884,528  810,784  -  810,784 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า    4,005  69,096  73,101  -  29,443  29,443 
หุน้กูร้ะยะยาว  437,744  408,259  846,003  487,363  428,059  915,422 
เงินกูย้มืระยะยาวจาก
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

 
4 -  -  -  150,000  230,000  380,000 

รวมหนีสิ้นที่มีภำระ
ดอกเบีย้ 

 
1,973,275  477,355  2,450,630  1,852,754  1,349,104  3,201,858 

 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - ส่วนท่ีมหีลกัประกัน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เงินกูย้มืระยะยาวของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่มีเง่ือนไขในการช าระคืนเงินตน้โดยการปลอด
จ านองหลกัประกนัโครงการในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 - 85 ของราคาขายแต่ละยูนิต และไม่ต ่ากว่าการปลอด
จ านองขั้นต ่าตามสญัญา ซ่ึงมีก าหนดตอ้งช าระคืนทั้งหมดภายในปี 2565 - 2568 กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัประเภทเงิน
กู้ยืมระยะยาวท่ีจะถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีจากการประมาณการยอดโอนตามงบประมาณประจ าปีเป็น          
จ านวนเงิน 489.93 ลา้นบาท และ 446.90 ลา้นบาท ตามล าดบั นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัและบริษทัมีเงินกูย้มืระยะยาวกบั
สถาบนัการเงินท่ีมีวนัส้ินสุดสญัญาภายในหน่ึงปีเป็นจ านวนเงิน 280.18 ลา้นบาท และ 260.28 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 
เงินกูย้มืดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัรา MLR ลบดว้ยร้อยละ 1 ถึง MLR บวกดว้ยร้อยละ 1 ต่อปี ภายใตส้ญัญาเงินกู ้
กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การคงสัดส่วนโครงสร้างของ 
ผูถื้อหุ้นและการด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา เป็นตน้ เงินกูย้มื
ดงักล่าวค ้าประกนัโดยท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้และหรือท่ีจะมีข้ึนต่อไปในอนาคตบางส่วน และค ้าประกนั
โดยบริษทัและบริษทัยอ่ย  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชจ้ากสถาบนัการเงินในประเทศหลาย

แห่งเป็นจ านวนเงินรวม 1,154 ลา้นบาท และ 403 ลา้นบาท ตามล าดบั (2563: 1,159 ล้านบาท และ 518 ล้านบาท 

ตามล าดับ) ซ่ึงแบ่งเป็นวงเงินสินเช่ือไม่ระบุวตัถุประสงค์ 25 ลา้นบาท และ 25 ลา้นบาท ตามล าดบั (2563: 15.39 

ล้านบาท และ 15.39 ล้านบาท ตามล าดับ) และวงเงินสินเช่ือเพื่อพฒันาโครงการ 1,129 ลา้นบาท และ 378 ลา้นบาท 

ตามล าดบั (2563: 1,143.37 ล้านบาท และ 502.37 ล้านบาท ตามล าดับ) 

 

สินทรัพย์ใช้เป็นหลกัประกัน 
 

วงเงินสินเช่ือของกลุ่มบริษทัมีรายละเอียดของหลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพยแ์สดงราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
ดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
เงินฝากประจ าธนาคาร 28,171  9,242  25,658  7,000 
อสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขาย 3,918,876  4,900,250  2,435,781  3,040,076 
อสงัหาริมทรัพยร์อการขาย -  300,089  -  199,195 
ท่ีดินและโครงการรอการพฒันา 416,529  394,529  371,819  349,819 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 484,525  494,044  332,317  348,808 
รวม 4,848,101  6,098,154  3,165,575                 3,944,898 
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หุ้นกู้ 
       งบกำรเงินรวม/ 
       งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 อตัรา  วนัท่ีออก  ครบก าหนด  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  (2,627)  (1,678) 
หุ้นกู้ - สุทธิ  846,003  915,422 
หัก หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (846,003)  (683,443) 
หุ้นกู้ที่ถึงก ำหนดช ำระเกนิกว่ำหน่ึงปี  -  231,979 

 
*   ในการประชุมของผูถื้อหุ้นกูข้องบริษทัเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 ผูถื้อหุ้นกูมี้มติอนุมติัขยายระยะเวลาครบ
ก าหนดไถ่ถอนหุ้นกูจ้ากเดิมครบก 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 าระคืนเงินตน้หุ้นกูจ้  านวนร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินตน้ เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2564  
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รายการเคล่ือนไหวของหุ้นกูก่้อนหักค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกูร้อการตดับญัชีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม              
มีดงัน้ี 

 

      งบกำรเงินรวม/ 
      งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
      2564  2563 
      (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม    917,100  929,100 
ไถ่ถอนหุน้กูร้ะหวา่งปี    (68,470)  (12,000) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 848,630  917,100 

 
หุ้นกู้เหล่าน้ีเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ และหุ้นกู้บางส่วนมีการค ้ าประกนัดว้ยท่ีดิน และอาคาร             
ส่ิงปลูกสร้าง โดยจ่ายดอกเบ้ียทุก 3 เดือน ตลอดอายหุุน้กู ้
 

หุ้นกูด้งักล่าวมีเง่ือนไขส าคญับางประการท่ีบริษทัตอ้งถือปฏิบติัตลอดอายหุุ้นกู ้เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อ
ส่วนผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 
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14 ประมำณกำรหนีสิ้นส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน  
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 31,922  24,552  30,954  23,908 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้  

มีความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียงของช่วงชีวิต ความเส่ียงจาก   

อตัราดอกเบ้ียและความเส่ียงจากตลาด (เงินลงทุน) 
 

มูลค่าปัจจบัุนของภาระผกูพนัตาม 
 โครงการผลประโยชน์  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2564  2563  2564  2563  
 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  24,552  15,878  23,908  15,512 
         รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน         
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั   8,253  8,323  7,943  8,053 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั   511  351  497  343 
ผลประโยชน์จ่าย   (1,394)  -  (1,394)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  31,922  24,552  30,954  23,908 

 

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตาม 

หลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย  

งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

2564  2563  2564  2563 

 (ร้อยละ) 

อตัราคิดลด  2.2  2.2  2.2  2.2 

การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  6.0  6.0  6.0  6.0 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 0 - 15.0  0 - 15.0  0 - 15.0  0 - 15.0 
 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็น 17 ปี (2563: 

17  ปี)  
 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   
 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้

อยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ี  
 

 งบกำรเงินรวม 

ผลกระทบต่อภาระผกูพนัของโครงการ ขอ้สมมติเพิ่มข้ึนร้อยละ 1  ขอ้สมมติลดลงร้อยละ 1 

     ผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 

อตัราคิดลด   (3,441)  (2,645)  4,098  3,164 
การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต   3,917  3,009  (2,580)  (2,580) 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ผลกระทบต่อภาระผกูพนัของโครงการ ขอ้สมมติเพิ่มข้ึนร้อยละ 1  ขอ้สมมติลดลงร้อยละ 1 

     ผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
อตัราคิดลด   (3,297)  (2,549)  3,942  3,047 
การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต   3,750  2,898  (3,217)  (2,487) 

 

15 ส ำรองตำมกฎหมำย 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง 

(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า

ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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16 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้  
 

ผูบ้ริหารพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมี 2 ส่วนงานท่ีรายงาน ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัท่ีมีสินคา้และ

การบริการท่ีแตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เน่ืองจากใช้กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกัน  

การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี  
 

ส่วนงาน 1  ส่วนงานธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
ส่วนงาน 2  ส่วนงานธุรกิจใหเ้ช่าพื้นท่ีและบริการ 
 
ผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานวดัโดยใชก้ าไรก่อนภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการ
ภายในและสอบทานโดยผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้ าไร
ก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน
และสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั  
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ตารางต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงานท่ีรายงาน 
  
 งบกำรเงินรวม 

 ส่วนงำนธุรกจิอสังหำริมทรัพย์  
ส่วนงำนธุรกจิให้เช่ำพ้ืนที่และ

บริกำร 
 รวมส่วนงำนที่รำยงำน  กำรตัดรำยกำรระหว่ำงกนั  รวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 

ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงาน                    
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,146,227    1,166,866    145,055   24,711    1,291,282   1,191,577    -   -   1,291,282   1,191,577 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 9,843     16,659    25,032   10,703    34,875   27,362    (34,875)          (27,362)   -   - 
รายไดอ่ื้น 2,809   -    3,635   9,722    6,444   9,722    -   -   6,444   9,722 
รวมรำยได้ 1,158,879   1,183,525    173,722      45,136    1,332,601   1,228,661    (34,875)   (27,362)   1,297,726   1,201,299 
                    

ก าไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมด าเนินงาน 
   ตามส่วนงาน (308,060)   (729,602)   76,754   (41,900)   (231,306)   (771,502)   (4,438)   16,197    (235,744)   (755,305) 
รายไดท้างการเงิน                 47,739  48,740  
ตน้ทุนทางการเงิน                 (150,630)  (185,433) 
ส่วนแบ่งขาดทุนของการ 
   ร่วมคา้ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย                 (6,265)  (32,303) 
ขำดทุนก่อนภำษีเงินได้                 (344,900)  (924,301) 

                    
สินทรัพยส่์วนงาน                    
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 8,977,888   10,390,342   550,178    847,658    9,528,066   11,238,000   (3,483,390)   (3,953,831)   6,044,676    7,284,169  

                    
หน้ีสินส่วนงาน                    
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 4,299,980   4,380,352   58,203    1,069,639     4,358,183    5,449,991   (2,074,951)   (2,273,991)   2,283,232    3,176,000  
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ส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีมี
สาระส าคญั 
 

ลูกค้ารายใหญ่ 
 

กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 
 

หน้ีสินที่เกดิจากสัญญา 
 

งบกำรเงินรวม 
 

งบกำรเงิน          
เฉพำะกจิกำร 

  (พันบาท) 
เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้  17,658  11,967 

 
เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ส่วนใหญ่เกิดจากการรับเงินก่อนวนัท่ีรับรู้รายได ้และมีก าหนดส่งมอบให้กบั
ลูกคา้ภายใน 12 เดือนนบัจากวนัท่ีรายงาน 

 
17 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ  

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
   ของสินทรัพย ์(กลบัรายการ) 

 
13,170 

   
157,639  

   
(15,015) 

   
297,784 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน  146,721   158,695    148,335   160,097  
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -   -   42,803 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในการร่วมคา้ -   -    -    27,500  
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  32,578   88,060    23,197   26,926  
ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ  46,320   53,590    28,165   35,097  
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย  32,096   53,114    19,448   31,930  
 



บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 
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18 ภำษีเงินได้ 
 

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 

 
2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน         
ส าหรับงวดปัจจุบนั   1,312  12,019  -  - 
ตดัจ าหน่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ 9  1,825  9  - 
  1,321  13,844  9  - 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี         
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว     504  (30,947)  5,380  (35,021) 
  504  (30,947)  5,380  (35,021) 
         
รวม (รำยได้) ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้  1,825  (17,103)  5,389  (35,021) 

 

  



บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 
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การกระทบยอดเพือ่หา งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

อัตราภาษทีี่แท้จริง 2564  2563  2564  2563 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินไดร้วม   (344,900)    (924,301)    (96,885)    (610,549) 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  (68,980)  20  (184,860)  20  (19,377)  20  (122,109) 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   -    -    (17,568)    (78,200) 
รายไดท่ี้รับรู้เพิ่ม   8,881    13,527    4,053    5,653 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   6,082    50,221    5,387    66,060 
การใชข้าดทุนทางภาษีท่ีเดิมไม่ได้

บนัทึก   (2,651)    (510)    -    - 
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในเงินลงทุนตาม

วิธีส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้   1,253    6,461    -    - 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีไม่ไดต้ั้ง

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   35    92    -    - 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็น

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   58,366    108,360    32,885    93,575 
ตดัจ าหน่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่าย

ล่วงหนา้ 
  

9 
   

1,825 
   

9 
   

- 
การตดัรายการจากการจดัท างบ

การเงิน 
  

(1,170) 
   

(12,219) 
   

- 
   

- 
รวม (1)  1,825  2  (17,103)  (6)  5,389  6  (35,021) 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์  หนีสิ้น  สินทรัพย์  หนีสิ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
รวม 79,196  79,336  (2,975)  (2,611)  50,093  55,177  (2,454)  (2,158) 
การหกักลบรายการของภาษี (2,975)  (2,611)  2,975  2,611  (2,454)  (2,158)  2,454  2,158 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สุทธิ  

 
76,221 

  
76,725 

  
- 

  
- 

  
47,639 

  
53,019 

  
- 

  
- 

 



บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 
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 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัที่ บนัทึกเป็นรายได ้(รายจ่าย) ณ วนัที่ 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 1 มกรำคม  ในก าไรหรือขาดทุน  31 ธันวำคม 

 (พันบาท) 

2564      

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      
ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

   ของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2,243  

 
- 

 

2,243 
ค่าเผือ่การลดมูลค่าอสงัหาริมทรัพยพ์ฒันา 

   เพื่อขาย 26,754  3,730 

 

30,484 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าท่ีดินและโครงการรอพฒันา 4,400  (4,400)  - 
ประมาณค่าซ่อมแซม 4,420  -  4,420 
ประมาณการหน้ีสิน 

   ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
 

4,910  1,474 

 

6,384 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,300  87  1,387 

ขาดทุนยกไป 13,094  3,969  17,063 
ผลกระทบจากการตดัรายการระหวา่งกนั 21,635  (4,420)  17,215 
อ่ืนๆ 580  (580)  - 

รวม 79,336  (140)  79,196 

      

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      

ตน้ทุนทางการเงินรอการตดับญัชี 2,515  366  2,881 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 96  (2)  94 

รวม 2,611  364  2,975 

      
สุทธิ 76,725  (504)  76,221 

 

  



บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 
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 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัที่ บนัทึกเป็นรายได ้(รายจ่าย) ณ วนัที่ 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 1 มกรำคม  ในก าไรหรือขาดทุน  31 ธันวำคม 

 (พันบาท) 

2563      

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

   ของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2,243  

 
-  2,243 

ค่าเผือ่การลดมูลค่าอสงัหาริมทรัพยพ์ฒันา 

   เพื่อขาย 1,577  25,177  26,754 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าท่ีดินและโครงการรอพฒันา 4,400  -  4,400 
ประมาณค่าซ่อมแซม 6,173  (1,753)  4,420 
ประมาณการหน้ีสิน 

   ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 3,175  1,735  
 

4,910 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน -  1,300  1,300 
ขาดทุนยกไป 5,317  7,777  13,094 
ผลกระทบจากการตดัรายการระหวา่งกนั 24,752  (3,117)  21,635 
อ่ืนๆ 648  (68)  580 

รวม 48,285  31,051  79,336 

      

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      

ตน้ทุนทางการเงินรอการตดับญัชี 2,507  8  2,515 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า -  96  96 

รวม 2,507  104  2,611 

      

สุทธิ 45,778  30,947  76,725 
 



บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   
 ณ วนัที่ บนัทึกเป็นรายได ้(รายจ่าย) ณ วนัที่ 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 1 มกรำคม  ในก าไรหรือขาดทุน  31 ธันวำคม 

 (พันบาท) 
2564      
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน

ของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 19,962 

  
(5,603) 

  
14,359 

ค่าเผือ่การลดมูลค่าอสงัหาริมทรัพยพ์ฒันา 

   เพื่อขาย 24,376  
 

3,780 
  

28,156 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าท่ีดินและโครงการรอพฒันา 4,400  (4,400)  - 

ประมาณการหน้ีสิน 

   ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
 

4,782 

 

1,409  6,191 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,300  87  1,387 
อ่ืนๆ 357  (357)  - 
รวม 55,177  (5,084)  50,093 
      

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      

ตน้ทุนทางการเงินรอการตดับญัชี 2,062  298  2,360 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 96  (2)  94 

รวม 2,158  296  2,454 

      

สุทธิ 53,019  (5,380)  47,639 
 

 

  



บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ณ วนัที่ บนัทึกเป็นรายได ้(รายจ่าย) ณ วนัที่ 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 1 มกรำคม  ในก าไรหรือขาดทุน  31 ธันวำคม 

 (พันบาท) 

2563  

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของ

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9,316  10,646  19,962 
ค่าเผือ่การลดมูลค่าอสงัหาริมทรัพยพ์ฒันา 

   เพื่อขาย 1,577  22,799  24,376 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าท่ีดินและโครงการรอพฒันา 4,400  -  4,400 
ประมาณค่าซ่อมแซม 1,752  (1,752)  - 

ประมาณการหน้ีสิน 

   ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 3,102  1,680  

 
4,782 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน -  1,300  1,300 
อ่ืนๆ 357  -  357 

รวม 20,504  34,673  55,177 

      
หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      
ตน้ทุนทางการเงินรอการตดับญัชี 2,507  (445)  2,062 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า -  96  96 
รวม 2,507  (349)  2,158 
      
สุทธิ 17,997  35,022  53,019 
      

      
 



บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 
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สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชีที่ยงัไม่ได้รับรู้  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ผลแตกต่างชัว่คราว  3,815  3,815  -  - 

ยอดขาดทุนยกไป  185,322  126,921  129,735  96,850 

รวม 189,137  130,736  129,735  96,850 

 

ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายุในปี 2567-2569 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุตามกฎหมายเก่ียวกบั

ภาษีเงินไดปั้จจุบนันั้น กลุ่มบริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเน่ืองจากยงั

ไม่มีความเป็นไดค่้อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว   
 

19 ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 
 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท / พันหุ้น) 

ขาดทุนทีเ่ป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นสามัญ        

     ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม        

ขาดทุนส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของ        

     ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั (ขั้นพื้นฐาน) (346,724)  (907,198)  (102,274)  (575,528) 

จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ 4,200,000  4,200,000  4,200,000  4,200,000 

ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บาท) (0.083)  (0.216)  (0.024)  (0.137) 

 

20 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

(ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม 
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการ
เงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
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   งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  หมายเหต ุ

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยราคาทุนตดั

จ าหน่าย   ระดบั 2 
2564   (พันบาท) 
หน้ีสินทางการเงิน      
หุน้กู ้ 13  846,003  847,808 
    
2563    

หน้ีสินทางการเงิน      
หุน้กู ้ 13  915,422  916,295 
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงเทคนิคการประเมินมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมในงบแสดง
ฐานะการเงิน 
 

ประเภท เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 

หุน้กู ้ อา้งอิงราคาซ้ือขายท่ีประกาศอยูใ่นตลาดหุน้กูโ้ดยสมาคมตราสารหน้ีไทย 
   โดยใชร้าคาปิด ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 
เงินให้กูย้ืมระยะยาวและเงินกูย้ืมระยะยาวมีมูลค่าทางบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียเงิน
กูย้มืตามสญัญาใกลเ้คียงกบัอตัราคิดลดท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมตามวิธีการคิดลดกระแสเงินสด 
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(ข) นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 

กรอบการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

คณะกรรมการบริษทัของกลุ่มบริษทัมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจดัให้มีและการควบคุมกรอบการบริหาร
ความเส่ียงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริษทัจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงรับผิดชอบในการพฒันา
และติดตามนโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะรายงานการด าเนินการ
ดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 

 

นโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทัจดัท าข้ึนเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัเผชิญเพื่อ
ก าหนดระดบัความเส่ียงท่ีเหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้นโยบายและ
ระบบการบริหารความเส่ียงไดรั้บการทบทวนอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้สะทอ้นการเปล่ียนแปลงของสภาวการณ์ใน
ตลาดและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดลอ้มการควบคุมให้เป็น
ระเบียบและมีประสิทธิผลโดยจดัใหมี้การฝึกอบรมและก าหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริหารเพื่อใหพ้นกังาน
ทั้งหมดเขา้ใจถึงบทบาทและภาระหนา้ท่ีของตน 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทัก ากบัดูแลวา่ผูบ้ริหารมีการติดตามการปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัและนโยบายการ
บริหารความเส่ียงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเส่ียงให้สอดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ีกลุ่ม
บริษทัเผชิญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทัก ากบัดูแลโดยผ่านทางผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบ
ภายในท าหน้าท่ีในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอและในกรณี
พิเศษและจะรายงานผลท่ีไดต่้อคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ความเส่ียงด้านเครดติ 
 

ความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นความเส่ียงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษทั หากลูกคา้หรือคู่สัญญาตามเคร่ืองมือ

ทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามสัญญา ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหน้ีท่ีเป็นลูกคา้และลูกหน้ีอ่ืน

ของกลุ่มบริษทั 
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1) ลกูหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 

ฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะเฉพาะตวัของลูกคา้แต่ละราย อยา่งไร

ก็ตาม ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงอาจส่งผลต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกคา้ ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงของ

การผดินดัช าระซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมและประเทศท่ีลูกคา้ด าเนินธุรกิจอยู ่ 
 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงก าหนดนโยบายดา้นเครดิตเพื่อวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของลูกคา้รายใหม่แต่ละราย

ก่อนท่ีกลุ่มบริษทัจะเสนอระยะเวลาและเง่ือนไขมาตรฐานในการช าระเงินและการส่งสินคา้ กลุ่มบริษทัจะทบทวน

อนัดบัความน่าเช่ือถือภายนอก งบการเงิน ขอ้มูลของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ ขอ้มูลอุตสาหกรรมและ

หนงัสือรับรองฐานะทางการเงินของธนาคารส าหรับบางกรณี  
 

กลุ่มบริษทัจ ากดัฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกหน้ีการคา้ดว้ยการก าหนดระยะเวลาการจ่ายช าระสูงสุดท่ี 

3 เดือน 
 

อตัราผลขาดทุนค านวณจากประสบการณ์ของการสูญเสียดา้นเครดิตท่ีเกิดข้ึนจริง 3 ปียอ้นหลงั อตัราเหล่าน้ีคูณกบั
สเกลแฟคเตอร์เพื่อสะทอ้นผลแตกต่างระหว่างสภาวะเศรษฐกิจในระหว่างงวดท่ีเก็บขอ้มูล สภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบนัและมุมมองของกลุ่มบริษทัท่ีมีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายท่ีุคาดการณ์ไวข้องลูกหน้ี  

 
2) เงินให้กู้ ยืม  

 

กลุ่มบริษทัติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงดา้นเครดิตดว้ยการติดตามการจดัอนัดบัเครดิตภายนอกท่ีมีการ

เผยแพร่ โดยพิจารณาว่าอนัดบัเครดิตท่ีเผยแพร่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนัหรือไม่และเพื่อประเมินว่าความเส่ียง

ดา้นเครดิตเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั ณ วนัท่ีรายงาน โดยไม่ไดถู้กสะทอ้นในอนัดบัเครดิตท่ีเผยแพร่หรือไม่  

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของเงินใหกู้ย้มื ซ่ึงบ่งช้ีวา่สินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดั

จ าหน่ายตอ้งตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนใน 12 เดือนขา้งหนา้ หรือค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต

ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุซ่ึงในกรณีน้ี จะตอ้งระบุดว้ยวา่สินทรัพยด์งักล่าวเกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตหรือไม่  
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 งบกำรเงินรวม  

 

ผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึนใน 12 
เดือนขา้งหนา้ 

 

ผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนตลอดอาย ุ           

- ไม่ดอ้ยค่า 
 

ผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนตลอดอาย ุ

- ดอ้ยค่า 
 รวม 

 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  

   เงินใหกู้ย้มื -  -  685,544  685,544 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี 
         คาดวา่จะเกิดข้ึน - 

 
- 

 
(257,551) 

 
(257,551) 

สุทธิ -  -  427,993  427,993 
        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563        
เงินใหกู้ย้มื -  -  689,395  689,395 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี 
         คาดวา่จะเกิดข้ึน - 

 
- 

 
(244,556)  (244,556) 

สุทธิ -  -  444,839  444,839 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 

ผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึนใน 12 
เดือนขา้งหนา้ 

 

ผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนตลอดอาย ุ- 

ไม่ดอ้ยค่า 
 

ผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนตลอดอาย ุ

- ดอ้ยค่า 
 รวม 

 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  

   เงินใหกู้ย้มื 947,695  -  685,544  1,633,239 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี 
          คาดวา่จะเกิดข้ึน - 

 
- 

 
(257,551) 

 
(257,551) 

สุทธิ 947,695  -  427,993  1,375,688 
        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563        
เงินใหกู้ย้มื 1,107,985  -  689,395  1,797,380 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี 
          คาดวา่จะเกิดข้ึน 

-  -  (244,556)  (244,556) 
สุทธิ 1,107,985  -  444,839  1,552,824 
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 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้น  

ผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึนใน 12 
เดือนขา้งหนา้ 

 

ผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนตลอดอาย ุ- 

ไม่ดอ้ยค่า 
 

ผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนตลอดอาย ุ- 

ดอ้ยค่า 
 รวม 

 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 -  -  -  - 
การวดัมูลค่าใหม่สุทธิของค่าเผื่อผลขาดทุน -  -  244,556  244,556 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 
   1 มกรำคม 2564 

 

 

 
 

 
- 

  
- 

  
244,556 

  
244,556 

การวดัมูลค่าใหม่สุทธิของค่าเผื่อผลขาดทุน -  -  12,995  12,995 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 -  -  257,551  257,551 

 
การค า้ประกัน 

 

กลุ่มบริษทัมีนโยบายใหก้ารค ้าประกนัทางการเงินแก่หน้ีสินของบริษทัยอ่ยเท่านั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทั

ออกหนงัสือค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือกบัธนาคารส าหรับบริษทัยอ่ย 3 แห่ง (ดูหมายเหตุขอ้ 4) 

 
ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  
 

กลุ่มบริษทัก ากบัดูแลความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีผูบ้ริหาร

พิจารณาวา่เพียงพอในการจดัหาเงินเพื่อใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และลดผลกระทบจากความผนัผวนใน

กระแสเงินสด  

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงระยะเวลาการครบก าหนดคงเหลือตามสัญญาของหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ีรายงาน โดยจ านวน

เงินเป็นจ านวนขั้นตน้ซ่ึงไม่ไดคิ้ดลด รวมดอกเบ้ียตามสญัญาและไม่รวมผลกระทบหากหกักลบตามสัญญา  
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 งบกำรเงินรวม 
   กระแสเงินสดตามสัญญา 

 

มูลค่า 
ตามบญัชี 

 ภายใน 1 ปีหรือ
นอ้ยกวา่ 

 มากกวา่ 1 ปี แต่
ไม่เกิน 5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  

หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์         
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 339,977  339,977  -  339,977 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 951,444  775,152  163,119  938,271 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 73,101  20,028  65,891  85,919 
หุน้กู ้ 846,003  848,630  -  848,630 
 2,210,525  1,983,787  229,010  2,212,797 

        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563        

หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์         
เงินเบิกเกินบญัชี   4,607  4,607  -  4,607 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 406,803  406,803  -  406,803 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 965,409  908,129  68,176  976,305 
เงินกูย้มืจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 780,000  400,000  380,000  780,000 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 29,443  14,916  16,235  31,151 
หุน้กู ้ 915,422  684,700  232,400  917,100 

 3,101,684  2,419,155  696,811  3,115,966 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   
   กระแสเงินสดตามสัญญา 

 

มูลค่า 
ตามบญัชี 

 ภายใน 1 ปีหรือ
นอ้ยกวา่ 

 มากกวา่ 1 ปี 
 แต่ไม่เกิน 5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  

หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์         
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 240,460  240,460  -  240,460 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 884,528  711,042  159,128  870,170 
เงินกูย้มืจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 646,998  646,998  -  646,998 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 73,101  20,028  65,891  85,919 
หุน้กู ้ 846,003  848,630  -  848,630 
 2,691,090  2,467,158  225,019  2,692,177 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   
   กระแสเงินสดตามสัญญา 

 

มูลค่า 
ตามบญัชี 

 ภายใน 1 ปีหรือ
นอ้ยกวา่ 

 มากกวา่ 1 ปี 
 แต่ไม่เกิน 5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563        
เงินเบิกเกินบญัชี   4,607  4,607  -  4,607 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 265,303  265,303  -  265,303 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 810,784  765,567  53,847  819,414 
เงินกูย้มืจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,441,602  1,061,602  380,000  1,441,602 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 29,443  14,916  16,235  31,151 
หุน้กู ้ 915,422  684,700  232,400  917,100 

 3,467,161  2,796,695  682,482  3,479,177 

 
ความเส่ียงด้านตลาด 

 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงท่ีมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเคร่ืองมือทางการเงินจะมีความผนัผวน           
อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด ความเส่ียงดา้นตลาดมีดงัน้ี 
 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้  
 
ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบ้ียเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียตลาดซ่ึงส่ง 
ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากเงินกูย้มื (ดูหมายเหตุขอ้ 13) ส่วนใหญ่มี
อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ยกเวน้เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียผนัแปร อยา่งไรก็ตามความผนัผวนของอตัรา
ดอกเบ้ียในปัจจุบันค่อนข้างต ่าท าให้กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงต ่าจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย ความ
อ่อนไหวต่อการเพิ่มข้ึนหรือลดลงในค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจากเงินกูย้ืมซ่ึงเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ีย
จึงไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 

21 กำรบริหำรจัดกำรทุน 
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพื่อรักษาความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน เจา้หน้ี
และตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน  
ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวมส่วน
ไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 
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22 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
สญัญาก่อสร้างโครงการ  78,564  517,946  31,486  437,018 
สญัญาพฒันาโครงการในส่วนของ  
   สาธารณูปโภคส่วนกลาง 11,356  83,551  6,321  34,820 
รวม 89,920  601,497  37,807  471,838 
 
 

       

ภาระผกูพนัอื่น ๆ 
       

หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 469,833  410,408  152,003  117,955 
        
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคารดงักล่าวของบริษทัและบริษทัยอ่ยค ้าประกนัโดยเงินฝากธนาคารและการจดจ านอง
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและหุน้กูข้องบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

23 หนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถูกบริษทัอ่ืนและบุคคลธรรมดาฟ้องร้อง
ในคดีต่างๆ จากการผิดสัญญา และอ่ืนๆ โดยมีทุนทรัพยท่ี์ฟ้องร้องและอาจเรียกไดเ้ป็นจ านวนเงิน 81.81 ลา้นบาท
และ 81.54 ลา้นบาท ตามล าดบั ขณะน้ีคดีอยู่ในระหว่างการไต่สวนของศาล อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึก
ส ารองค่าเผือ่หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีความดงักล่าวตามความเห็นของฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัรวม
จ านวน 6.93 ลา้นบาทและ 6.93 ลา้นบาท ตามล าดบั ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ตามล าดบั 
 

ในระหวา่งปี 2564 การร่วมคา้ของบริษทัสองแห่งไดถู้กผูถื้อหุน้รายหน่ึงฟ้องร้อง เพื่อเรียกร้องใหก้ารร่วมคา้ดงักล่าว
ช าระคืนเงินตามตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีการร่วมคา้ออกให้แก่ผูถื้อหุ้นดงักล่าวพร้อมดอกเบ้ียเป็นจ านวนเงินรวม 658.43 
ลา้นบาท โดยในปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการรวบรวมหลกัฐานเพื่อยืน่ค าให้การต่อศาลแพ่ง อยา่งไรก็ตามฝ่ายบริหารเช่ือ
ว่าคดีความขา้งตน้จะไม่ส่งผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
บริษทัมีเงินใหกู้ย้มืแก่การร่วมคา้ทั้งสองแห่งและดอกเบ้ียคา้งรับเป็นจ านวนเงินรวม 893.50 ลา้นบาท และบริษทัได้
บนัทึกค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตของเงินให้กูย้ืมดงักล่าวแลว้เป็นจ านวนเงินรวม 257.55 ลา้นบาท โดยพิจารณา
เร่ืองการรับช าระเงินคืนตามตัว๋สญัญาใชเ้งินดงักล่าวแลว้ 
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