
 
 
 
 
 
 
 

 
บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
วันท่ี 31 มีนำคม 2565 
และรำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

เสนอ  คณะกรรมการของบริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และ
ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะ
การเงินรวม และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 2565 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบ
แสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวด
สามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลแบบย่อและหมายเหตุประกอบขอ้มูล
ทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทาง
การเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตกำรสอบทำน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวประกอบดว้ยการใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากร
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมี
ขอบเขตจ ากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเช่ือมั่นว่าจะพบเร่ืองท่ีมี
นยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ี
สอบทานได ้

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท า
ขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุขอ้ 2 ซ่ึงระบุว่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีหุ้นกู้ท่ีถึงก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปีเป็นเงิน 848.63 ลา้นบาท นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัและบริษทัยงัมีเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีเป็นเงิน 
404.38 ลา้นบาท และ 362.21 ลา้นบาท ตามล าดบั กลุ่มบริษทัและบริษทัมีขาดทุนสุทธิในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 เป็นจ านวนเงิน 0.96 ลา้นบาท และ 
1.37 ลา้นบาท ตามล าดับ อีกทั้งการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและบริษทัอาจจะไดรั้บผลกระทบอย่างต่อเน่ืองต่อไปอีกใน
อนาคตเน่ืองจากความไม่แน่นอนในภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัซ่ึงอาจเป็น
เหตุให้เกิดขอ้สงสัย อยา่งมีนยัส าคญัเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัและบริษทั ทั้งน้ี ความเห็น
ของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 

เร่ืองอ่ืน 

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีอื่น ซ่ึงแสดงความเห็นอย่าง   
ไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2565 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ
กิจการ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกนั ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอื่น โดยให้ขอ้สรุปว่าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่า
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
ในสาระส าคญั ตามรายงานลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 

 
 
 
 
(นางสาวกชมน ซุ่นห้วน) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11536           

บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2565           



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

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2565

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

 ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที

31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ" "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแล้ว" "ตรวจสอบแล้ว" "สอบทานแล้ว" "ตรวจสอบแล้ว"

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 33,442                      11,218                      11,636                      5,299                        

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 4 45,643                      36,641                      102,621                    87,944                      

เงินให้กูย้ืมระยะสันและดอกเบียคา้งรับแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 -                            -                            1,181,228                 1,196,220                 

สินคา้คงเหลือ 5 4,047,915                 4,092,943                 2,418,385                 2,435,781                 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 255                           254                           29                             29                             

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,127,255                 4,141,056                 3,713,899                 3,725,273                 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 89,579                      61,675                      60,367                      35,367                      

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 6 3,546                        6,089                        -                            -                            

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                                -                                1,097,176                 1,447,136                 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวและดอกเบียคา้งรับแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 636,223                    636,223                    636,223                    636,223                    

ลูกหนีการคา้และลูกหนีไม่หมุนเวียนอืน 60,684                      60,072                      40,918                      39,968                      

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 8 495,517                    497,244                    344,393                    344,393                    

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 19,984                      22,082                      19,353                      21,162                      

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 10 57,245                      59,885                      57,245                      59,885                      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 11 2,327                        2,625                        2,296                        2,592                        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 115,551                    76,221                      38,601                      47,639                      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน

ทีดินและโครงการรอการพฒันา 481,503                    481,503                    436,793                    436,793                    

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,962,159                 1,903,619                 2,733,365                 3,071,158                 

รวมสินทรัพย์ 6,089,414                 6,044,675                 6,447,264                 6,796,431                 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี 1 



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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2565

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

 ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที

31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ" "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแล้ว" "ตรวจสอบแล้ว" "สอบทานแล้ว" "ตรวจสอบแล้ว"

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชี 9,894                        -                            -                            -                            

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 185,605                    215,340                    78,494                      94,903                      

หนีสินทีเกิดจากสัญญาหมุนเวียน 17,809                      17,657                      11,408                      11,967                      

ส่วนของหนีสินระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 13 1,253,012                 1,616,112                 1,210,835                 1,553,186                 

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 14 12,518                      16,208                      12,518                      16,208                      

เงินกูย้ืมระยะสันและดอกเบียคา้งจ่ายจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 -                            -                            343,553                    746,848                    

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 1,088                        1,753                        -                            -                            

ประมาณการหนีสินหมุนเวียนอืน 135,856                    132,506                    53,434                      53,387                      

รวมหนีสินหมุนเวยีน 1,615,782                 1,999,576                 1,710,242                 2,476,499                 

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาว 13 627,554                    181,334                    612,554                    177,344                    

หนีสินตามสัญญาเช่า 14 57,555                      56,893                      57,555                      56,893                      

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีไม่หมุนเวียนอืน 6,572                        6,572                        30                             30                             

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์ของพนกังาน 14,528                      31,922                      13,545                      30,954                      

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนอืน 6,934                        6,934                        6,934                        6,934                        

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 713,143                    283,655                    690,618                    272,155                    

รวมหนีสิน 2,328,925                 2,283,231                 2,400,860                 2,748,654                 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี 2 



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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2565

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

 ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที

31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ" "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแล้ว" "ตรวจสอบแล้ว" "สอบทานแล้ว" "ตรวจสอบแล้ว"

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญัจาํนวน 4,200 ลา้นหุน้ มูลค่า 0.5 บาทตอ่หุน้ 2,100,000                 2,100,000                 2,100,000                 2,100,000                 

ทุนทีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญัจาํนวน 4,200 ลา้นหุน้ มูลค่า 0.5 บาทตอ่หุน้ 2,100,000             2,100,000                 2,100,000                 2,100,000                 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 2,438,833                 2,438,833                 2,438,833                 2,438,833                 

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

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

สาํรองตามกฎหมาย 92,651                      92,651                      92,651                      92,651                      

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (879,457) (848,292) (594,005) (592,632)

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (463) (30,673) -                            -                            

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 3,760,489                 3,761,444                 4,046,404                 4,047,777                 

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                            -                            -                            -                            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,760,489                 3,761,444                 4,046,404                 4,047,777                 

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,089,414                 6,044,675                 6,447,264                 6,796,431                 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี 3 



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

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 130,586                 204,502                 60,944                   116,261                 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 2,564                     4,726                     1,919                     8,502                     

กาํไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยร์อการขาย -                         129,176                 -                         116,795                 

กาํไร (ขาดทุน) จากการรับคืนทุนบริษทัยอ่ย (744)                       -                         35,973                   -                         

รายไดอื้น 282 479 74 224 

รวมรายได้ 132,688 338,883 98,910 241,782 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 73,701 156,848 29,161 96,096 

ตน้ทุนการใหเ้ช่าและบริการ 3,272 6,214 896                        2,214                     

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 14,708 16,358                   7,445 10,392 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร

   -  (กลบัรายการค่าเผอื) ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาด

           วา่จะเกิดขึนของลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน -                         43 -                         (29,359)

   -  อืนๆ 45,588 63,127 35,738 58,069 

รวมค่าใช้จ่าย 137,269 242,590 73,240 137,412 

กาํไร (ขาดทุน) จากกจิกรรมดาํเนินงาน (4,581) 96,293 25,670 104,370 

รายไดท้างการเงิน -                         11,899                   15,808                   30,955                   

ตน้ทุนทางการเงิน (32,020) (39,023) (33,813) (41,740)

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ของการร่วมคา้

   ทใีชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 6 (2,544) 569 -                         -                         

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ (39,145) 69,738 7,665 93,585 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 38,190 (13,997) (9,038)                    (19,947)                  

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (955) 55,741 (1,373) 73,638 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน -                         -                         -                         -                         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (955) 55,741 (1,373) 73,638 

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี 4



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

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

      ส่วนทีเป็นของบริษทั (955) 55,741 (1,373) 73,638 

      ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                         -                         -                         -                         

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (955) 55,741 (1,373) 73,638 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

      ส่วนทีเป็นของบริษทั (955) 55,741 (1,373) 73,638 

      ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                         -                         -                         -                         

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (955) 55,741 (1,373) 73,638 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 15 (0.0002) 0.0133 (0.0003) 0.0175

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี 5



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

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2565

(หน่วย : พันบาท)

ส่วนเกินทุนจาก รวมองค์

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุน การเปลียนสดัส่วน ส่วนตาํกวา่ทุนจาก ประกอบอืน รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกิน จากการจ่ายโดย ทุนสาํรอง ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การถือหุน้ใน การรวมธุรกิจภายใต้ ของส่วน ของผูถื้อหุน้ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วน

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

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

การเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                   -                   -                    -               55,741             -                        -                           -                 55,741             -                55,741               

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2565 2,100,000         2,438,833         8,925                 92,651         (848,292)          1,457                    (32,130)                    (30,673)          3,761,444        -                3,761,444          

การเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                   -                   -                    -               (955)                 -                        -                           -                 (955)                 -                (955)                   

     โอนไปกาํไร (ขาดทุน) สะสม 7 -                   -                   -                    -               (30,210)            (1,457)                   31,667                      30,210            -                   -                -                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2565 2,100,000         2,438,833         8,925                 92,651         (879,457)          -                        (463)                         (463)               3,760,489        -                3,760,489          

งบการเงินรวม

กาํไร (ขาดทุน) สะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนี 6



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

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี31 มนีาคม 2565

(หน่วย : พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุน

ทีออกและ ส่วนเกิน จากการจ่ายโดย ทุนสาํรอง ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วน

ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ของผูถื้อหุน้

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

การเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

     กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              73,638                        73,638                        

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

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2565 2,100,000                   2,438,833                   8,925                          92,651                        (592,632)                     4,047,777                   

การเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

     กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              (1,373)                         (1,373)                         

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 มนีาคม 2565 2,100,000                   2,438,833                   8,925                          92,651                        (594,005)                     4,046,404                   

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี 7



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

งบกระแสเงินสด "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (39,145)                        69,738                          7,665                            93,585                          

ปรับรายการทีกระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)  

การปรับปรุงตน้ทุนทางการเงิน 32,020                          39,023                          33,813                          41,740                          

การปรับปรุงดอกเบียรับ -                                   (11,899)                        (15,808)                        (30,955)                        

การปรับปรุงดว้ยลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน (เพมิขึน) ลดลง (8,259)                          (4,372)                          (14,676)                        41,749                          

การปรับปรุงดว้ยสินคา้คงเหลือ (เพมิขึน) ลดลง 83,849                          144,344                        48,199                          115,852                        

การปรับปรุงดว้ยเจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืนเพมิขึน (ลดลง) (26,511)                        (56,700)                        (13,258)                        (26,235)                        

การปรับปรุงดว้ยหนีสินทีเกิดจากสญัญาหมุนเวยีนเพิมขึน (ลดลง) 151                               (443)                             (559)                             1,481                            

ค่าเสือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 6,763                            11,073                          4,745                            6,792                            

การปรับปรุงดว้ยประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังาน (กลบัรายการ) 158                               1,843                            144                               1,761                            

การปรับปรุงดว้ยประมาณการหนีสินอืน (กลบัรายการ) 3,350                            (2,000)                          48                                 (2,000)                          

การปรับปรุงดว้ยส่วนแบ่งขาดทุน (กาํไร) จากการร่วมคา้ 2,544                            (569)                             -                                   -                                   

การปรับปรุงดว้ย (กลบัรายการค่าเผือ) ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน

   ของลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน -                                   43                                 -                                   (29,359)                        

การปรับปรุงดว้ย (กลบัรายการค่าเผือ) ผลขาดทุนจากการปรบัมูลค่า

   สินคา้คงเหลือ (38,820)                        (24,617)                        (30,803)                        (26,202)                        

การปรับปรุงดว้ยขาดทุน (กาํไร) จากการรับคืนทุนบริษทัยอ่ย 744                               -                                   (35,973)                        -                                   

การปรับปรุงดว้ย (กาํไร) จากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรพัยร์อการขาย -                                   (129,176)                      -                                   (116,795)                      

รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) 55,989                          (33,450)                        (24,128)                        (22,171)                        

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดําเนินงาน 16,844                          36,288                          (16,463)                        71,414                          

เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนกังาน (17,553)                        -                                   (17,553)                        -                                   

ภาษีเงินไดรั้บคืน (จ่ายออก) (4,354)                          (8,793)                          (951)                             (6,673)                          

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (5,063)                          27,495                          (34,967)                        64,741                          

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี 8 



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

งบกระแสเงินสด (ต่อ) "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีขอ้จาํกดัในการใช ้(เพมิขึน) ลดลง (27,904)                        (269)                             (25,000)                        -                                   

เงินสดรับสุทธิจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรพัยร์อการขาย -                                   429,265                        -                                   315,990                        

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                                   (26)                               -                                   (26)                               

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                                   47                                 -                                   -                                   

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน -                                   (186)                             -                                   (186)                             

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มืกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                                   -                                   35,320                          42,170                          

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ยื้มกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                                   -                                   (17,200)                        (33,799)                        

เงินสดจ่ายเพอืชาํระบญัชีบริษทัยอ่ย (817)                             -                                   (674)                             -                                   

ดอกเบียรับ -                                   -                                   12,680                          5,581                            

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (28,721)                        428,831                        5,126                            329,730                        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีเพิมขึน 9,894                            5,175                            -                                   5,175                            

เงินสดรับจากเงินกูย้มื

- เงินกูย้มืจากบุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                                   -                                   -                                   61,300                          

- เงินกูย้มืระยะยาว 133,000                        484,450                        118,000                        484,450                        

เงินสดจ่ายเพอืชาํระคืนเงินกูย้มื

- เงินกูย้มืจากบุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                                   (400,000)                      (18,939)                        (430,226)                      

- เงินกูย้มืระยะยาว (49,880)                        (497,102)                      (25,141)                        (466,635)                      

เงินสดจ่ายชาํระเงินตน้หนีสินตามสญัญาเช่า (3,028)                          (5,587)                          (3,028)                          (5,587)                          

ดอกเบียจ่าย (33,978)                        (41,207)                        (34,714)                        (37,395)                        

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 56,008                          (454,271)                      36,178                          (388,918)                      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) - สุทธิ 22,224                          2,055                            6,337                            5,553                            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 11,218                          25,919                          5,299                            13,312                          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 33,442                          27,974                          11,636                          18,865                          

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพมิเติม

รายการทีไม่ใช่เงินสด :

บนัทึกตน้ทุนการกูย้มืเป็นตน้ทุนของสินคา้คงเหลือ -                                   2,261                            -                                   -                                   

โอนโครงการอสงัหาริมทรพัยร์ะหวา่งการพฒันาไปเป็นอสงัหาริมทรพัยเ์พือการลงทุน -                                   11,911                          -                                   -                                   

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีสินตามสญัญาเช่าทียกเลิกระหวา่งงวด -                                   17,598                          -                                   17,598                          

รับคืนทุนจากบริษทัยอ่ยโดยการหกักลบลบหนีกบับญัชีเงินกูย้มืบริษทัยอ่ย

- เงินตน้ -                                   -                                   308,917                        -                                   

- ดอกเบียคา้งจ่าย -                                   -                                   77,689                          -                                   

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี 9 
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1. เร่ืองทั่วไป 

1.1 ภูมลิ ำเนำและสถำนะทำงกฎหมำยของบริษัท 

บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั (มหำชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเดือนพฤศจิกำยน 2557 โดยมีท่ีอยู่จดทะเบียนของบริษทัตั้งอยู่เลขท่ี 197 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวง
สำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 

1.2 ลักษณะกำรด ำเนินงำน 

กลุ่มบริษทัด ำเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบักำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรขำยและให้เช่ำอสังหำริมทรัพย ์                          

2. หลักเกณฑ์ในการจัดท างบการเงนิระหว่างกาลและการน าเสนองบการเงินรวม 

2.1 กำรใช้เกณฑ์ในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีหุ้นกู้ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีเป็นเงิน 848.63 ล้ำนบำท 
นอกจำกน้ี กลุ่มบริษทัและบริษทัยงัมีเงินกูย้ืมระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีเป็นเงิน 404.38 ลำ้นบำท และ 
362.21 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั กลุ่มบริษทัและบริษทัมีขำดทุนสุทธิในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 เป็นจ ำนวนเงิน 0.96 ลำ้นบำท และ 1.37 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั อีกทั้งกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัและบริษทัอำจจะไดรั้บผลกระทบอย่ำงต่อเน่ืองต่อไปอีกใน
อนำคตเน่ืองจำกควำมไม่แน่นอนในภำวะกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัซ่ึง
อำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัย อยำ่งมีนยัส ำคญัเก่ียวกบัควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัให้ควำมส ำคญัต่อกำรรักษำสภำพคล่องทำงกำรเงินและเช่ือมัน่ว่ำกำรจดัท ำงบกำรเงินโดยใช้เกณฑ์
กำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองนั้นเหมำะสม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 นอกจำกน้ีกลุ่มบริษทัคำดว่ำจ่ำยช ำระคืนหุ้นกูแ้ละเงินกูย้ืมท่ีถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีไดท้ั้งจ ำนวน ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัเช่ือมัน่ว่ำ กลุ่มบริษทัและบริษทัจะสำมำรถหำแหล่งเงินทุน
ไดใ้นอนำคตอนัใกลง้บกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไดจ้ดัท ำขึ้นโดยฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัและบริษทัตำม
หลกัเกณฑก์ำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง ซ่ึงมีขอ้สมมติว่ำกิจกำรสำมำรถบริหำรกระแสเงินสดเพ่ือจ่ำยช ำระหน้ีสินหมุนเวียน และมี
เงินทุนหมุนเวียนและวงเงินสินเช่ือเพียงพอส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจตำมแผนงำนของกลุ่มบริษทัและบริษทั ดงันั้น ขอ้มูล
ทำงกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเฉพำะกิจกำรจึงไม่ไดร้วมรำยกำรปรับปรุงมูลค่ำสินทรัพยแ์ละ
กำรจดัประเภทรำยกำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใหม่ ซ่ึงอำจจ ำเป็นหำกกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไป
ได ้

2.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล โดยกลุ่มบริษทั
เลือกเสนองบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ อย่ำงไรก็ตำม ไดมี้กำรขยำยกำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินบำงรำยกำรเพ่ิมเติม
เช่นเดียวกบังบกำรเงินประจ ำปี  
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งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำขึ้นเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจำกงบกำรเงินประจ ำปีท่ีน ำเสนอคร้ังล่ำสุด ดังนั้นจึงเน้นกำรให้    
ข้อมูลเก่ียวกับกิจกำร เหตุกำรณ์ และสถำนกำรณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีน ำเสนอซ ้ ำซ้อนกับขอ้มูลท่ีไดร้ำยงำนไปแลว้                   
ผูใ้ชง้บกำรเงินควรใชง้บกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีควบคู่ไปกบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลฉบบัน้ีจดัท ำขึ้นเป็นภำษำไทย กำรแปลงบกำรเงินฉบบัน้ีเป็นภำษำอ่ืนตอ้งให้สอดคลอ้งกบังบกำรเงิน
ฉบบัภำษำไทย 

2.3 เกณฑ์ในกำรน ำเสนองบกำรเงินรวม 
งบกำรเงินรวมไดร้วมงบกำรเงินของบริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วมและกิจกำรร่วมคำ้ ดงัต่อไปน้ี ซ่ึงบริษทัมีอ ำนำจควบคุมหรือมี
อิทธิพล อยำ่งเป็นสำระส ำคญัในบริษทันั้น 

   ทุนท่ีออกและ อตัรำร้อยละของกำร 

  ท่ีตั้ง เรียกช ำระแลว้ ถือหุ้นทั้งทำงตรง 

  ส ำนกังำน (ลำ้นบำท) และทำงออ้ม 

 ลกัษณะธุรกิจ ใหญ ่ 2565 2564 2565 2564 

บริษทัยอ่ย       

บริษทั ไชน่ำ เซ็นเตอร์  
(สำทร -กลัปพฤกษ)์ จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ กรุงเทพฯ - 149.98 - 100.00 

บริษทั เจ.เอส.พี. โกลเดน้ทแ์ลนด ์จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ กรุงเทพฯ - 199.98 - 100.00 

บริษทั ส ำเพง็ 2 พลำซ่ำ จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ กรุงเทพฯ 109.98 109.98 100.00 100.00 

บริษทั เจ.เอส.พี. มำร์เก็ต จ ำกดั ให้เช่ำอสังหำริมทรัพย ์ กรุงเทพฯ 1,130.00 1,130.00 100.00 100.00 

บริษทั บำ้นร่ืนรมย ์2015 จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ กรุงเทพฯ 100.00 100.00 100.00 100.00 

บริษทั บำ้นพุทธชำติ 2015 จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ กรุงเทพฯ 100.00 100.00 100.00 100.00 

บริษทั บำ้นพุทธรักษำ 2015 จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ กรุงเทพฯ 150.00 150.00 100.00 100.00 

บริษทั เจ.เอส.พี.แอสพลสั จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ กรุงเทพฯ 350.00 350.00 100.00 100.00 

       

เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้       
บริษทั เจเอสพี โอเช่ียน จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ กรุงเทพฯ 25.00 25.00 55.00 55.00 
บริษทั เจ.เอส.พี.จงเทียน จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ กรุงเทพฯ 25.00 25.00 55.00 55.00 

ยอดคงคำ้งระหว่ำงกลุ่มบริษทั รำยกำรคำ้ระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงินรวมน้ีแลว้ 

งบกำรเงินรวมจดัท ำขึ้นโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีเดียวกนัส ำหรับรำยกำรบญัชีท่ีเหมือนกนัหรือเหตุกำรณ์ทำงบญัชีท่ีคลำ้ยคลึงกนั 
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2.4 นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2565 และ 1 มกราคม 2566 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

2.5 กำรใช้วิจำรณญำณและกำรประมำณกำร  

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล ฝ่ำยบริหำรใชดุ้ลยพินิจ กำรประมำณกำร ขอ้สมมติฐำนเก่ียวกบักำรรับรู้ กำรวดัมูลค่ำของ
สินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้และค่ำใชจ้่ำย ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอำจจะแตกต่ำงจำกกำรใชดุ้ลยพินิจ กำรประมำณกำร ขอ้สมมติฐำนท่ี
จดัท ำโดยฝ่ำยบริหำร  

กำรใช้ดุลยพินิจ กำรประมำณกำร ขอ้สมมติฐำน รวมถึงแหล่งขอ้มูลส ำคญัท่ีน ำมำใช้ในกำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
เหมือนกบัท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินประจ ำปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

3. รำยกำรระหว่ำงบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษทัมีรำยกำรบญัชีกบับริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั สินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้ตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยส่วนหน่ึงของบริษทัเกิดขึ้นจำก
รำยกำรกบับริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริษทัเหล่ำน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยกำรมีผูถื้อหุ้นบำงส่วนหรือกรรมกำรร่วมกนัผลของรำยกำร
ดงักล่ำวซ่ึงเป็นรำยกำรปกติธุรกิจไดร้วมไวใ้นงบกำรเงินตำมมูลฐำนท่ีตกลงกนัโดยบริษทั บุคคลและบริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

ช่ือบริษทั / บคุคล ประเภทธุรกิจ ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

นำย ลิขิต ลือสกุลกิจไพศำล - เป็นผูบ้ริหำรส ำคญัและผูถื้อหุ้นรำยใหญข่องบริษทั  
ถือหุ้นในบริษทัตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป  
(ส้ินสุดวนัท่ี 1 มีนำคม 2565) 

บริษทั เสนำดีเวลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) พฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำย เป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของบริษทั ถือหุ้นในบริษทัตั้งแต่
ร้อยละ 10 ขึ้นไป และมีผูแ้ทนเป็นกรรมกำรของบริษทั 
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ยอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคัญระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลท่ีเก่ียวข้องกันท่ีส าคัญ ซ่ึงได้รวมไว้ในงบการเงิน  ณ วันท่ี                            
31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ดงัน้ี 

 

(หน่วย : พนับำท) 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 

 มีนำคม 2565 ธนัวำคม 2564 มีนำคม 2565 ธนัวำคม 2564 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน     

บริษทัยอ่ย - - 137,438 129,996 

กำรร่วมคำ้ 1,315 1,315 1,315 1,315 

 1,315 1,315 138,753 131,311 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะ
เกิดขึ้น - - (62,251) (62,251) 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 1,315 1,315 76,502 69,060 

     

เงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับ     

บริษทัยอ่ย - - 1,181,228 1,196,220 

กำรร่วมคำ้ 893,774 893,774 893,774 893,774 

 893,774 893,774 2,075,002 2,089,994 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะ
เกิดขึ้น (257,551) (257,551) (257,551) (257,551) 

สุทธิ 636,223 636,223 1,817,451 1,832,443 

หกั ส่วนท่ีถึงจดัประเภทเป็นหมนุเวียน - - (1,181,228) (1,196,220) 

 636,223 636,223 636,223 636,223 

     
เงินกูยื้มระยะส้ันและดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย     

บริษทัยอ่ย - - 343,553 746,848 
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รายละเอียดเงินให้กูย้ืมระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พนับำท) 

 ณ วนัท่ี 31   ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวำคม 2564 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) มีนำคม 2565 

กำรร่วมคำ้     

เงินตน้ 685,545 - - 685,545 

ดอกเบ้ียคำ้งรับ 208,229 - - 208,229 

รวมเงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคำ้งรับ 893,774 - - 893,774 

กลุ่มบริษทัตกลงคิดดอกเบ้ียระหว่างกนัในอตัราร้อยละ 7 ต่อปี เงินให้กูย้ืมดงักล่าวเป็นการให้กูย้ืมเพื่อใชใ้นการด าเนินงานปกติ  
โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 

รายละเอียดเงินให้กูยื้มและดอกเบ้ียคา้งรับ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พนับำท) 

 ณ วนัท่ี 31   ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวำคม 2564 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) มีนำคม 2565 

บริษทัยอ่ย     

เงินตน้ 947,695 17,200 (35,320) 929,575 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 248,525 15,808 (12,680) 251,653 

รวมเงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคำ้งรับ 1,196,220 33,008 (48,000) 1,181,228 

กลุ่มบริษทัตกลงคิดดอกเบ้ียระหว่ำงกนัในอตัรำร้อยละ 7 ต่อปี เงินให้กูย้ืมดงักล่ำว เป็นกำรให้กูย้ืมเพื่อใชใ้นกำรด ำเนินงำนปกติ 
โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั 
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รายละเอียดเงินกูยื้มและดอกเบ้ียคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พนับำท) 

 ณ วนัท่ี 31   ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวำคม 2564 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) * มีนำคม 2565 

บริษทัยอ่ย     
เงินตน้ 646,998 - (327,856) 319,142 
ดอกเบ้ียจ่าย 99,850 2,829 (78,268) 24,411 

รวมเงินกูย้ืมและดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย 746,848 2,829 (406,124) 343,553 

* บริษทั ไชน่า เซ็นเตอร์ (สาทร -กลัปพฤกษ์) จ ากดั และ บริษทั เจ.เอส.พี. โกลเดน้ท์แลนด์ จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนช าระบญัชีใน    
ไตรมาส 1 ปี 2565 บริษทัย่อยทั้ง 2 แห่ง ไดจ้่ายคืนทุนให้กบับริษทั โดยน ามาหักกลบกบัเงินกูยื้มและดอกเบ้ียคา้งจ่าย จ านวน 
387 ลา้นบาท 

กลุ่มบริษทัตกลงคิดดอกเบ้ียระหว่ำงกนัในอตัรำร้อยละ 1.5 - 7 ต่อปี เงินกูย้ืมดงักล่ำว เป็นกำรกูย้ืมเพื่อใชใ้นกำรด ำเนินงำนปกติ 
โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัจำกกำรค ้ำประกนัเงินกูย้ืมระยะยำวของบริษทัยอ่ยท่ี
มีต่อสถำบนักำรเงินโดยทัว่ไปกำรค ้ำประกนัน้ีมีผลผกูพนัต่อบริษทันำนเท่ำท่ีหน้ีสินยงัไม่ไดช้ ำระ 

กลุ่มบริษทัมีรายการระหว่างบริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวข้องกันท่ีส าคญัส าหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ         
2564 ดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท)  
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 

บริษัทย่อย     

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ - - 1,038 1,938 
รายไดจ้ากการบริหาร - - 851 6,534 
ซ้ือท่ีดิน - - - 820 
ดอกเบ้ียรับ - - 15,808 19,056 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 2,829 4,245 
     
กำรร่วมค้ำ     
ดอกเบ้ียรับ - 11,899 - 11,899 
     
บุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน     
ดอกเบ้ียจ่ำย - 6,627 - 6,627 
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4. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

 

(หน่วย : พนับำท) 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 

 มีนำคม 2565 ธนัวำคม 2564 มีนำคม 2565 ธนัวำคม 2564 

กิจกำรอ่ืน     

ลูกหน้ีกำรคำ้      

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 6,723 129 - - 

คำ้งช ำระ ไม่เกิน 3 เดือน 1,266 2 - - 

คำ้งช ำระ 3 - 6 เดือน 15 5 - - 

คำ้งช ำระ 6 - 12 เดือน 102 6 - - 

คำ้งช ำระ มำกกว่ำ 12 เดือน 43,729 44,961 2,040 2,040 

 51,835 45,103 2,040 2,040 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำ 
       จะเกิดขึ้น (44,488) (44,488) (2,021) (2,021) 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 7,347 615 19 19 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  46,174 43,904 33,626 26,391 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำ 
          จะเกิดขึ้น (9,193) (9,193) (7,526) (7,526) 

รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 36,981 34,711 26,100 18,865 

กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั     

ลูกหน้ีกำรคำ้      

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ - - 385 3,491 

คำ้งช ำระ ไม่เกิน 3 เดือน - - 1,635 9,069 

คำ้งช ำระ 3 - 6 เดือน - - 3,491 9,512 

คำ้งช ำระ 6 - 12 เดือน - - 9,069 14,950 

คำ้งช ำระ มำกกว่ำ 12 เดือน 1,315 1,315 124,173 94,289 

 1,315 1,315 138,753 131,311 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำ 
       จะเกิดขึ้น - - (62,251) (62,251) 

 1,315 1,315 76,502 69,060 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 45,643 36,641 102,621 87,944 
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5. สินค้ำคงเหลือ   

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 

 มีนำคม 2565 ธนัวำคม 2564 มีนำคม 2565 ธนัวำคม 2564 

อสังหาริมทรัพยร์ะหว่างพฒันา 3,077,934 3,106,126 1,617,909 1,619,165 

อสังหาริมทรัพยท่ี์พฒันาแลว้ 1,083,583 1,139,239 910,453 957,396 

รวม 4,161,517 4,245,365 2,528,362 2,576,561 

หัก ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำ (113,602) (152,422) (109,977) (140,780) 

สุทธิ 4,047,915 4,092,943 2,418,385 2,435,781 

รายการเคล่ือนไหวของสินคา้คงเหลือในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ตน้ทุนกำรพฒันำโครงกำรอสังหำริมทรัพย ์   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 (ก่อนหกัจ ำนวนสะสมท่ีโอนเป็นตน้ทนุขำย) 15,488,960 10,260,007 

บวก ซ้ือท่ีดิน - - 

บวก ตน้ทุนกำรพฒันำโครงกำร 31,180 11,764 

รวม 15,520,140 10,271,771 

(หกั) จ ำนวนสะสมท่ีโอนเป็นตน้ทุนขำย (11,358,623) (7,743,409) 

กำรปรับลดมูลค่ำเป็นมูลค่ำสุทธิท่ีคำดว่ำจะไดรั้บ (113,602) (109,977) 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 4,047,915 2,418,385 
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รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565 2564 2565 2564 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  152,422 129,097 140,780 117,789 

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) ระหว่างงวด (38,802) (24,617) (30,803) (26,202) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 113,602 104,480 109,977 91,587 

ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้คงเหลือแสดงอยูใ่นตน้ทุนขายในงบก าไรขาดทุน 

ขอ้มูลเก่ียวกบัโครงกำรดงัน้ี 

  

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 
 มีนำคม 2565 ธนัวาคม 2564 มีนำคม 2565 ธนัวาคม 2564 

จ านวนโครงการท่ีด าเนินการอยูต่น้งวด 25 25 14 14 

จ านวนโครงการท่ีปิดแลว้  - - - - 

จ านวนโครงการท่ีเปิดใหม ่  - - - - 

จ านวนโครงการท่ีด าเนินการอยูส้ิ่นงวด  25 25 14 14 

มูลค่าซ้ือขายท่ีไดท้  าสัญญาแลว้ทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 10,232 10,181 7,306 7,316 

คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวมของโครงการท่ีเปิด
ด าเนินการอยู ่(ร้อยละ) 64 63 77 77 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษทัมีสินคำ้คงเหลือท่ีน ำไปจดจ ำนองค ้ำประกนัเงินกู ้ตำมหมำยเหตุ   
13 ดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 
 มีนำคม 2565 ธนัวำคม 2564 มีนำคม 2565 ธนัวำคม 2564 

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง 3,886,702 3,918,876 2,418,385 2,435,781 
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6. เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
รำยละเอียดเงินลงทุนในในกำรร่วมคำ้ ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : พนับำท) 

   งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินปันผลรับส ำหรับ 

   วิธีส่วนไดเ้สีย วิธีรำคำทุน งวดสำมเดือนส้ินสุด  

  สัดส่วนเงินลงทนุ ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 วนัท่ี 31 มีนำคม 
ช่ือบริษทั ทุนช ำระแลว้  (ร้อยละ) มีนำคม 2565 ธนัวำคม 2564 มีนำคม 2565 ธนัวำคม 2564 2565 2564 

บริษทั เจเอสพี โอเช่ียน จ ำกดั 25,000 55 - - - - - - 

บริษทั เจ.เอส.พี.จงเทียน จ ำกดั 25,000 55 3,546 6,089 - - - - 

รวมเงินลงทนุในกำรร่วมคำ้   3,546 6,089 - - - - 

ทั้งน้ีบริษทับนัทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย เป็นไปตามสัญญาร่วมทุนท่ีก าหนดให้บริษทัร่วมทุนตอ้งร่วมกนัตดัสินใจและบริหารงาน 
การร่วมคา้ด าเนินธุรกิจในประเทศไทย และกลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
บริษทัไม่ไดรั้บรู้ส่วนแบ่งขาดทุนของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียบางแห่งส าหรับส่วนแบ่งในผลขาดทุนท่ีเกินกว่ามูลค่าเงินลงทุนของบริษทัในการร่วมคา้เหล่านั้น ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565     
บริษทัยงัมีส่วนแบ่งผลขาดทุนสะสมท่ียงัไม่รับรู้จ านวน 303.81 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 299.83 ลา้นบาท) บริษทัไม่มีภาระหน้ีสินท่ีเก่ียวเน่ืองกบัผลขาดทุนเหล่าน้ี 

                                                         (หน่วย : พนับำท) 
 ทุนช ำระแลว้ สินทรัพยร์วม หน้ีสินรวม รายไดร้วมส าหรับงวด ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 
 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

ช่ือบริษทั มีนำคม 2565 มีนำคม 2565 มีนำคม 2565 31 มีนาคม 2565 31 มีนำคม 2565 
บริษทั เจเอสพี โอเช่ียน จ ากดั 25,000 547,643   1,095,852 - (7,229) 
บริษทั เจ.เอส.พี.จงเทียน จ ากดั 25,000 820,267 811,384 2,973 (4,625) 
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รายการเคล่ือนไหวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (วิธีส่วนไดเ้สีย) (วิธีรำคำทุน) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 6,089 - 

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรร่วมคำ้ (2,543) - 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 3,546 - 
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7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี  31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี  31 ธนัวำคม 2564 ประกอบดว้ย  

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
    เงินปันผลรับส ำหรับงวด 

 ทุนช ำระแลว้ (พนับำท) สัดส่วนเงินลงทนุ (ร้อยละ) รำคำทุน (พนับำท) 
สำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
31 มีนำคม (พนับำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31  
ช่ือบริษทั มีนำคม 2565 ธนัวำคม 2564 มีนำคม 2565 ธนัวำคม 2564 มีนำคม 2565 ธนัวำคม 2564 2565 2564 

บริษทั ไชน่า เซ็นเตอร์ (สาทร -กลัปพฤกษ)์ จ ากดั - 149,980 - 100 - 149,980 - - 
บริษทั เจ.เอส.พี. โกลเดน้ทแ์ลนด ์จ ากดั - 199,980 - 100 - 199,980 - - 
บริษทั ส าเพง็ 2 พลาซ่า จ ากดั 109,980 109,980 100 100 109,980 109,980 - - 
บริษทั เจ.เอส.พี. มาร์เก็ต จ ากดั 1,130,000 1,130,000 100 100 1,130,000 1,130,000 - - 
บริษทั บา้นร่ืนรมย ์2015 จ ากดั 100,000 100,000 100 100 100,000 100,000 - - 
บริษทั บา้นพุทธชาติ 2015 จ ากดั 100,000 100,000 100 100 100,000 100,000 - - 
บริษทั บา้นพุทธรักษา 2015 จ ากดั 150,000 150,000 100 100 150,000 150,000 - - 
บริษทั เจ.เอส.พี.แอสพลสั จ ากดั 350,000 350,000 100 100 350,000 350,000 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     1,939,980 2,289,940 - - 

หกั กำรดอ้ยค่ำ     (842,804) (842,804)   

รวมรำคำทุน – สุทธิ     1,097,176 1,447,136   

บริษทัยอ่ยทั้งหมดด ำเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีรำคำท่ีเปิดเผยต่อสำธำรณชน 
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เม่ือวนัท่ี 17 ธันวำคม 2564 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ไชน่ำ เซ็นเตอร์ (สำทร-กลัพฤกษ)์ จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ไดมี้มติ
อนุมติัให้บริษทั ไชน่ำ เซ็นเตอร์ (สำทร-กลัปพฤกษ์) จ ำกดั เลิกกิจกำร บริษทัย่อยดงักล่ำวไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจกำรกบักระทรวง
พำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวำคม 2564 

เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวำคม 2564 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เจ.เอส.พี. โกลเดน้ทแ์ลนด ์จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดมี้มติอนุมติัให้
บริษทั เจ.เอส.พี. โกลเดน้ท์แลนด์ จ ำกดั เลิกกิจกำร บริษทัย่อยดงักล่ำวไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจกำรกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี    
17 ธนัวำคม 2564 

ในระหว่ำงงวดปี 2565 บริษทั ไชน่ำ เซ็นเตอร์ (สำทร -กลัปพฤกษ)์ จ ำกดั และ บริษทั เจ.เอส.พี. โกลเดน้ทแ์ลนด ์จ ากดั ไดด้ ำเนินกำร
ช ำระบญัชีและจ่ำยคืนทุนให้กบัผูถื้อหุ้นเรียบร้อยแลว้ โดยบริษทัรับรู้ผลขาดทุนจากการเลิกกิจการในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม
จ านวน 0.74  ลา้นบาท และรับรู้ผลก าไรจากการเลิกกิจการในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ จ านวน 35.97 ลา้นบาท ทั้งน้ี
บริษัทโอนส่วนต ่ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน จ านวน 31.67 ล้านบาท และส่วนเกินทุนจากการ
เปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัย่อย จ านวน 1.46 ลา้นบาท (ท่ีเกิดขึ้นจากการซ้ือบริษทัย่อยทั้ง 2 แห่ง) ไปก าไรขาดทุน
สะสมโดยตรงในงวดปีปัจจุบนั 

8. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน  

รายการเคล่ือนไหวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีดงัน้ี 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 31 ธนัวำคม 2564 กลุ่มบริษทัมีอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนท่ีน ำไปจดจ ำนองค ้ำประกนัเงินกูต้ำม
หมำยเหตุ 13 ดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 
 มีนำคม 2565 ธนัวำคม 2564 มีนำคม 2565 ธนัวำคม 2564 
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง 482,851 484,525 332,317 332,317 
  

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 497,244 344,393 
บวก ซ้ือเพ่ิม - - 

(หกั) ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (1,727) - 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 495,517 344,393 
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9. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  

รายการเคล่ือนไหวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีดงัน้ี 

10. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

รำยกำรเคล่ือนไหวส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม/  
กำรเงินเฉพำะกิจกำร 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 59,885 
บวก ซ้ือเพ่ิม  - 

(หกั) ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (2,640) 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 57,245 

11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 

รำยกำรเคล่ือนไหวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 2,625 2,592 
บวก ซ้ือเพ่ิม  - - 
(หกั) ตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด   (298) (296) 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 2,327 2,296 

 
  

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 22,082 21,162 
บวก ซ้ือเพ่ิม - - 

(หกั) ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (2,098) (1,809) 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 19,984 19,353 
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12. ที่ดินในโครงกำรรอกำรพฒันำ 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 31 ธนัวำคม 2564 กลุ่มบริษทัมีท่ีดินท่ีน ำไปจดจ ำนองค ้ำประกนัเงินกูต้ำมหมำยเหตุ 13 ดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 
 มีนำคม 2565 ธนัวำคม 2564 มีนำคม 2565 ธนัวำคม 2564 
ท่ีดิน 416,529 416,529 371,819 371,819 

13. เงินกู้ยืมระยะยำว 

เงินกูย้ืมระยะยำว ท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 
 มีนำคม 2565 ธนัวำคม 2564 มีนำคม 2565 ธนัวำคม 2564 

เงินกูย้ืมระยะยำว     
เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน 1,031,936 948,816 974,759 881,900 
หุ้นกู ้ 848,630 848,630 848,630 848,630 

รวมเงินกูย้ืมระยะยำว 1,880,566 1,797,446 1,823,389 1,730,530 

(หกั) ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยำวท่ีถึงก ำหนด ช ำระภำยในหน่ึงปี    
เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน (404,382) (770,110) (362,205) (707,184) 
หุ้นกู ้ (848,630) (846,002) (848,630) (846,002) 

รวมส่วนของเงินกูย้ืมระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหน่ึงปี (1,253,012) (1,616,112) (1,210,835) (1,553,186) 

เงินกูย้ืมระยะยำว - สุทธิ 627,554 181,334 612,554 177,344 
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สินทรัพยใ์ชเ้ป็นหลกัประกนั 
วงเงินสินเช่ือของกลุ่มบริษทัมีรำยละเอียดของหลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพยแ์สดงรำคำตำมบญัชี  ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 
 มีนำคม 2565 ธนัวำคม 2564 มีนำคม 2565 ธนัวำคม 2564 

เงินฝำกประจ ำธนำคำร 89,579 61,675 60,367 35,367 
อสังหำริมทรัพยพ์ฒันำเพื่อขำย 3,886,702 3,918,876 2,418,385 2,435,781 
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทนุ 482,851 484,525 332,317 332,317 
ท่ีดินและโครงกำรรอกำรพฒันำ 416,529 416,529 371,819 371,819 
รวม 4,875,661 4,881,605 3,182,888 3,175,284 

เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน 

รำยกำรเคล่ือนไหวส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564   948,816 881,900 
บวก กูเ้พ่ิม 133,000 118,000 
(หกั) จ่ำยช ำระ (49,880) (25,141) 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 1,031,936 974,759 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่มีเง่ือนไขในกำรช ำระคืนเงินตน้โดยกำรปลอด
จ ำนองหลกัประกนัโครงกำรในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 50 - 85 ของรำคำขำยแต่ละยนิูต และไม่ต ่ำกว่ำกำรปลอดจ ำนองขั้นต ่ำตำม
สัญญำ ซ่ึงมีก ำหนดตอ้งช ำระคืนทั้งหมดภำยในปี 2565 - 2568 กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัประเภทเงินกูย้ืมระยะยำวท่ีจะถึงก ำหนด
ช ำระภำยในหน่ึงปีจำกกำรประมำณกำรยอดโอนตำมงบประมำณประจ ำปี 

เงินกูยื้มดงักล่ำวมีอตัรำดอกเบ้ียเท่ำกบัอตัรำ MLR ลบดว้ยร้อยละ 1 ถึง MLR บวกดว้ยร้อยละ 1 ต่อปี ภำยใตสั้ญญำเงินกู ้กลุ่มบริษทั
ต้องปฏิบัติตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมท่ีระบุในสัญญำ เช่น กำรคงสัดส่วนโครงสร้ำงของผูถื้อหุ้นและกำรด ำรง
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตำมอตัรำท่ีก ำหนดในสัญญำ เป็นตน้ เงินกูย้ืมดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยท่ีดินและส่ิง
ปลูกสร้ำงท่ีมีอยูแ่ลว้และหรือท่ีจะมีขึ้นต่อไปในอนำคตบำงส่วน และค ้ำประกนัโดยบริษทัและบริษทัยอ่ย  

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิได้เบิกใช้จำกสถำบันกำรเงินในประเทศหลำยแห่ง              
เป็นจ ำนวนเงินรวม 868 ลำ้นบำท และ 29 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (31 ธันวำคม 2564: 1,154 ลำ้นบำท และ 403 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 
ซ่ึงแบ่งเป็นวงเงินสินเช่ือไม่ระบุวัตถุประสงค์ 29 ล้ำนบำท และ  29 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ (31 ธันวำคม 2564: 25 ล้ำนบำท             
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และ 25 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) และวงเงินสินเช่ือเพื่อพฒันำโครงกำร 839 ลำ้นบำท (31 ธันวำคม 2564 : 1,129 ลำ้นบำท และ 378 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

หุ้นกู ้

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัมีรำยละเอียดของหุ้นกู ้ดงัน้ี 

                           (หน่วย : พนับำท) 
      งบกำรเงินรวม/ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

หุ้นกู ้ อำย ุ วนัท่ีออกหุ้นกู ้ ครบก ำหนด 

อตัรำ
ดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อ

ปี) 

ก ำหนด
ช ำระ

ดอกเบ้ีย 
ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2565 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2564 

1/2561 3.50 ปี 23 พฤศจิกำยน 2561 23 พฤษภำคม 2565  
(เดิม 23 พฤษภำคม 

2564) 

8.00 ทุก 3 เดือน 439,200 439,200 

2/2561 3.50 ปี 12 ธนัวำคม 2561 12 มิถุนำยน 2565 
(เดิม 12 มิถุนำยน 

2564) 

8.75 ทุก 3 เดือน 177,030 177,030 

1/2562 3.50 ปี 14 มีนำคม 2562 12 กนัยำยน 2565 8.00 ทุก 3 เดือน 232,400 232,400 
     รวม 848,630 848,630 

หุ้นกูเ้หล่าน้ีเป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ และหุ้นกูบ้างส่วนมีการค ้าประกนัดว้ยท่ีดิน และอาคาร ส่ิงปลูกสร้าง โดยจ่าย
ดอกเบ้ียทุก 3 เดือน ตลอดอายหุุ้นกู ้

หุ้นกูด้งักล่าวมีเง่ือนไขส าคญับางประการท่ีบริษทัตอ้งถือปฏิบติัตลอดอายหุุ้นกู ้เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุ้น เป็นตน้ 

14. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

รำยกำรเคล่ือนไหวส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 

 

งบกำรเงินรวม / 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 73,101 
เพ่ิมขึ้น - 

จ่ำยช ำระ (3,028) 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 70,073 

(หกั) ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (12,518) 

รวมหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 57,555 
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 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม /งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

 หน้ีสินตำม
สัญญำเช่ำ 

ดอกเบ้ียรอ
ตดัจ่ำย สุทธิ 

หน้ีสินตำม
สัญญำเช่ำ 

ดอกเบ้ียรอ
ตดัจ่ำย สุทธิ 

ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน
หน่ึงปี 16,320 (3,802) 12,518 20,174 (3,966) 16,208 

ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระหลงั
หน่ึงปีแต่ไม่เกินห้ำปี 60,483 (7,736) 52,747 61,060 (8,520) 52,540 

ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระเกินห้ำปี 5,048 (240) 4,808 4,685 (332) 4,353 

รวมหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 81,851 (11,778) 70,073 85,919 (12,818) 73,101 

15. ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนส ำหรับงวด ค ำนวณจำกก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 
และ 2564 ท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่และจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยและรับช ำระเงินแลว้ระหว่ำงงวดในแต่
ละงวดโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนัก แสดงกำรค ำนวณดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565 2564 2565 2564 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิส ำหรับงวด (พนับำท) (955) 55,741 (1,373) 73,638 

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

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บำทต่อหุ้น) (0.0002) 0.0133 (0.0003) 0.0175 

16. ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้  

ผูบ้ริหารพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมี 2 ส่วนงานท่ีรายงาน ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัท่ีมีสินคา้และการบริการท่ี
แตกต่างกนัและมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั การด าเนินงานของแต่ละส่วนงาน
ท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี  
ส่วนงำน 1 ส่วนงำนธุรกิจอสังหำริมทรัพย ์
ส่วนงำน 2 ส่วนงำนธุรกิจให้เช่ำพ้ืนท่ีและบริกำร 
ผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานวดัโดยใชก้ าไรก่อนภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบ
ทานโดยผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้ าไรก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการ
ด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจใน
อุตสาหกรรมเดียวกนั  
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 (หน่วย : ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 

 ธุรกิจพฒันำอสังหำริมทรัพย ์

ธุรกิจเช่ำและบริกำร 
รำยกำรตดับญัชี 
ระหว่ำงส่วนงำน รวม  ธุรกิจอำคำรสูง ธุรกิจแนวรำบ 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 36.89 89.63 93.70 114.87 4.45 13.20 (1.89) (8.47) 133.15 209.23 

ตน้ทุนขำยและบริกำร (9.77) (70.73) (66.44) (89.45) (5.16) (9.55) 4.40 6.67 (76.97) (163.06) 

ก ำไรขั้นตน้ 27.12 18.90 27.26 25.42 (0.71) 3.65 2.51 (1.80) 56.18 46.17 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ         (0.96) 55.74 

จงัหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได ้           
ณ จุดเวลำใดเวลำหน่ึง 36.89 89.63 93.70 114.87 - - - - 130.59 204.50 
ตลอดช่วงเวลำใดเวลำหน่ึง - - - - 4.45 13.20 (1.89) (8.47) 2.56 4.73 

รวมรำยได ้ 36.89 89.63 93.70 114.87 4.45 13.20 (1.89) (8.47) 133.15 209.23 
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17. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ก) สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีจะครบก ำหนดในระยะเวลำอนัส้ัน ไดแ้ก่ เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน เงินให้กูยื้มระยะส้ัน เงินเบิกเกินบญัชี เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน เงินกูยื้ม
ระยะส้ัน แสดงมูลค่ำยติุธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ข) หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ หุ้นกูแ้ละเงินกูยื้มระยะยำวท่ีจ่ำยดอกเบ้ียในอตัรำใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด แสดงมูลค่ำยติุธรรม
โดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

18. ล ำดับช้ันมูลค่ำยุติธรรม 

ในกำรน ำเทคนิคกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม กิจกำรจะตอ้งพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดั
มูลค่ำยติุธรรมนั้นให้มำกท่ีสุด มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง มูลค่ำยติุธรรม ก ำหนดล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม
ออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมดงัน้ี 

ขอ้มูลระดบั 1 ไดแ้ก่ รำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่ำงเดียวกนัและ
กิจกำรสำมำรถเขำ้ถึง ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ 

ขอ้มูลระดบั 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยู่ในระดบั 1 ท่ีสำมำรถสังเกตไดโ้ดยตรงหรือโดยอ้อม
ส ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  

ขอ้มูลระดบั 3 ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตไดซ่ึ้งน ำมำใชก้บัสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษทัไม่มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีกำรวดัมูลค่ำและแสดงดว้ยมูลค่ำยุติธรรม
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

19. หนีสิ้นท่ีอำจเกิดขึน้ภำยหน้ำและภำระผูกพนั 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565   
สัญญำก่อสร้ำงโครงกำร 88,865 43,241 
สัญญำพฒันำโครงกำรในส่วนของสำธำรณูปโภคส่วนกลำง    6,505 2,502 

รวม 95,370 45,743 

   
ภำระผกูพนัอื่นๆ   
หนงัสือค ้ำประกนัจำกธนำคำร 429,501 131,936 

หนงัสือค ้ำประกนัจำกธนำคำรดงักล่ำวของบริษทัและบริษทัยอ่ยค ้ำประกนัโดยเงินฝำกธนำคำรและกำรจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้ำงและหุ้นกูข้องบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
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20. หนีสิ้นที่อำจเกิดขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรถูกบริษทัอื่นและบุคคลธรรมดำฟ้องร้องในคดีต่ำงๆ จำก
กำรผิดสัญญำ และอื่นๆ โดยมีทุนทรัพยท่ี์ฟ้องร้องและอำจเรียกไดเ้ป็นจ ำนวนเงิน 79.78 ลำ้นบำทและ 81.54 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
ขณะน้ีคดีอยู่ในระหว่ำงกำรไต่สวนของศำล อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกส ำรองค่ำเผื่อหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึ้นจำกคดีควำม
ดงักล่ำวตำมควำมเห็นของฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัและบริษทัร่วมจ ำนวน  6.93 ลำ้นบำทและ 6.93 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไวใ้นงบ
แสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ตำมล ำดบั 

ในระหว่ำงปี 2564 กำรร่วมคำ้ของบริษทัสองแห่งไดถู้กผูถื้อหุ้นรำยหน่ึงฟ้องร้อง เพื่อเรียกร้องให้กำรร่วมคำ้ดงักล่ำวช ำระคืนเงิน
ตำมตัว๋สัญญำใชเ้งินท่ีกำรร่วมคำ้ออกให้แก่ผูถื้อหุ้นดงักล่ำวพร้อมดอกเบ้ียเป็นจ ำนวนเงินรวม 658.43 ลำ้นบำท โดยในปัจจุบนัอยู่
ระหว่ำงกำรรวบรวมหลกัฐำนเพื่อยื่นค ำให้กำรต่อศำลแพ่ง อย่ำงไรก็ตำมฝ่ำยบริหำรเช่ือว่ำคดีควำมขำ้งตน้จะไม่ส่งผลกระทบท่ีมี
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 บริษทัมีเงินให้กูยื้มแก่กำรร่วมคำ้ทั้งสองแห่งและดอกเบ้ีย
คำ้งรับเป็นจ ำนวนเงินรวม 893.77 ลำ้นบำท และบริษทัไดบ้นัทึกค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตของเงินใหกู้ย้ืมดงักล่ำวแลว้เป็นจ ำนวน
เงินรวม 257.55 ลำ้นบำท โดยพิจำรณำเร่ืองกำรรับช ำระเงินคืนตำมตัว๋สัญญำใชเ้งินดงักล่ำวแลว้ 

21. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 

21.1 ตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2565 ของบริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั (มหำชน) เม่ือวนัท่ี 28 เมษำยน 
2565 มีมติท่ีส ำคญัสรุปไดด้งัน้ี  

1. มีมติอนุมัติกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำย จ ำนวน 92.65 ล้ำนบำท  และโอนส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญจ ำนวน 
499.98 ลำ้นบำท เพ่ือชดเชยผลขำดทุนสะสมทั้งหมดของบริษทัตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ 31 ธันวำคม 2564 
จ ำนวน 592.63 ลำ้นบำท 

2. มีมติอนุมัติให้เปล่ียนแปลงช่ือบริษทั ช่ือย่อหลกัทรัพย ์และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 1       
(ช่ือบริษทั) เพื่อให้สอดคลอ้งและส่งเสริมกบักำรด ำเนินธุรกิจปัจจุบนัโดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 
ช่ือภำษำไทย ช่ือภำษำองักฤษ 

ช่ือยอ่
หลกัทรัพย ์

ช่ือเดิม บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั (มหำชน) J.S.P. Property Public Company Limited JSP 

ช่ือใหม ่ บริษทั เสนำ เจ พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั (มหำชน) SENA J Property Public Company Limited SENAJ 

เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภำคม 2565 บริษทัด ำเนินกำรแกไ้ขต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชยเ์สร็จส้ินเรียบร้อย
แลว้ 

3. มีมติอนุมติักำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั (ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ  
SENAJ-W1) ซ่ึงจะจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น คร้ังท่ี 1 (SENAJ-W1) จ ำนวนไม่เกิน 1,050.00 
ลำ้นหน่วย ในอตัรำส่วนกำรจดัสรรท่ีหุ้นสำมญัเดิม จ ำนวน 4 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ SENAJ-W1 
(4:1) ในรำคำเสนอขำย 0.10 บำท ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 



บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                                 “ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ                                                                                                               “สอบทำนแล้ว”                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
วันที่  31 มีนาคม 2565 

31 

4. มีมติอนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัขึ้นอีก 525.00 ลำ้นบำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 2,100.00 ลำ้นบำท เป็น 
2,625.00 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัใหม่ จ ำนวน 1,050.00 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท เพื่อรองรับ
กำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัท่ีออกให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นคร้ัง
ท่ี 1 (ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ SENAJ-W1)  

เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภำคม 2565 บริษทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้กระทรวงพำณิชย์ 
เสร็จส้ินเรียบร้อยแลว้ 

5. มีมติอนุมติัให้จดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน จ ำนวนไม่เกิน 1,050.00  ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท เพื่อรองรับ
กำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัท่ีออกให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นคร้ัง
ท่ี 1 (ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ SENAJ-W1) 

21.2 ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำร บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 7/2565 เม่ือวนัท่ี 11 เมษำยน 
2565 มีมติอนุมัติกำรจัดตั้ งบริษัทย่อยใหม่ เพ่ือรองรับกำรพัฒนำโครงกำรในอนำคต โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนำ
อสังหำริมทรัพยใ์นกำรบริหำรงำนนิติบุคคล และ/หรือกำรให้บริกำรบริหำรจดักำรโครงกำร โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

ช่ือบริษทั : บริษทั เอส. เจ. เฮลธ์แคร์ จ ากดั (“เอส. เจ. เฮลธ์แคร์”) 
วนัท่ีจดทะเบียนจดัตั้ง 11 เมษายน 2565 
จ านวนหุ้นสามญัท่ีลงทุน 119,997 หุ้น 
มูลค่าเงินลงทุน (หุ้นละ 100 บาท) 12.00 ลา้นบาท 
สัดส่วนของการถือหุ้น บริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 
ประเภทธุรกิจ โรงพยาบาลขนาดเลก็ และศูนยดู์แลผูสู้งอาย ุ
ทุนจดทะเบียน และทุนท่ีเรียกช าระ 

ทุนจดทะเบียน 
ทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ 
จ านวนหุ้นสามญั 
มูลค่าหุ้น 

 
12.00 ลา้นบาท 
3.60 ลา้นบาท 
120,000 หุ้น 
100 บาทต่อหุ้น 
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22. กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 

บริษทัไดมี้กำรจดัประเภทรำยกำรบญัชีบำงรำยกำรในงบกำรเงินปี 2564 ใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรจดัประเภทรำยกำรบญัชีใน
งวดปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อก ำไรสุทธิหรือส่วนของผูถื้อหุ้นตำมท่ีไดร้ำยงำนไปแลว้ 

23. กำรอนุมัตงิบกำรเงินระหว่ำงกำล 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2565 
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