
 

 

บริษทั สัมมากร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2561 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั สัมมากร จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั สัมมากร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั)                                 
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม                         
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ                                 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และไดต้รวจสอบ                                 
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สัมมากร จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผลการด าเนินงานและ                          
กระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั สัมมากร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของ
บริษทั สัมมากร จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ตามท่ีระบุใน
ขอ้ก าหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ใน
การตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ                      
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี 
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้
ไดร้วมวธีิการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูล                            
ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวธีิการ
ตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดห้ลกัในระหวา่งปี ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์รายไดจ้ากการให้เช่า 
และรายไดค้่าบริการ ซ่ึงรับรู้รายการตามนโยบายบญัชีเร่ืองการรับรู้รายไดแ้ละสัญญาเช่าระยะยาว ตามท่ีกล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 ทั้งน้ีรายไดท่ี้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ในแต่ละงวดเป็นจ านวนเงินท่ีมี
สาระส าคญัและบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเขา้ท าสัญญากบัลูกคา้เป็นจ านวนมาก โดยเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา                      
ท่ีท  ากบัลูกคา้มีความหลากหลาย เช่น เง่ือนไขอตัราค่าเช่าและค่าบริการ ขา้พเจา้ให้ความส าคญัเก่ียวกบัความ
ครบถว้นและการรับรู้รายไดใ้นงบการเงินตามนโยบายบญัชีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบเร่ืองการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯและบริษทัยอ่ยโดยประเมินและทดสอบระบบการควบคุม
ภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายได ้ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายอสังหาริมทรัพยท่ี์เกิดข้ึนในระหวา่งปีและ 
ช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี สุ่มตวัอยา่งสัญญาเช่าและบริการและตรวจสอบเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาเช่า
และบริการ เพื่อประเมินการรับรู้รายไดว้า่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาต่างๆ และสอดคลอ้งกบันโยบาย
การรับรู้รายไดข้องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย   

ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพื่อใหมี้
การด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท า
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับ
กิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงิน                                
ของกลุ่มบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ง                                 
ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ไม่วา่
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ
เส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น
ของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูง
กวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซง                      
การควบคุมภายใน 
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• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิการตรวจสอบ
ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ         
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร และ
สรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผย
ดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการ
สอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อการ
ก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียง                          
ผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการ
ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน                             
ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการ
กระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์                                    
ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 

ฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5813 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 12 กุมภาพนัธ์ 2562 



บริษัท สัมมากร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 39,336,058        45,234,775        27,998,213            43,070,564        

เงนิลงทุนชวัคราว 8 12,502,453        38,017,051        12,502,453            38,017,051        

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บริษทัยอ่ย 6 -                        -                        60,000,000            -                        

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 9 36,963,518        32,452,260        23,602,110            22,805,217        

ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 10 2,525,645,083   2,403,880,649   2,525,645,083       2,403,880,649   

เงนิมดัจาํจ่ายค่าทีดิน 125,338,500      7,136,519          -                             7,136,519          

เงนิจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมา 10,658,386        19,547,138        10,658,386            19,547,138        

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 6,388,583          5,132,604          3,383,818              3,197,338          

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,756,832,581   2,551,400,996   2,663,790,063       2,537,654,476   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ทดิีนรอการพฒันา 11 650,320,893      340,022,516      121,989,338          340,022,516      

เงนิลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                        -                        408,399,255          306,399,860      

อสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 13 1,056,799,385   803,238,213      524,482,269          378,019,366      

อาคารและอุปกรณ์ 14 45,035,272        68,464,745        30,962,897            58,181,690        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 6,793,831          -                        6,791,092              -                        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 16,668,161        18,003,591        16,502,631            17,346,934        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 12,230,520        16,198,647        11,797,506            12,235,624        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,787,848,062   1,245,927,712   1,120,924,988       1,112,205,990   

รวมสินทรัพย์ 4,544,680,643   3,797,328,708   3,784,715,051       3,649,860,466   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท สัมมากร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เงนิเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนั

   จากสถาบนัการเงิน 17 396,189,639      180,431,000      37,517,364            180,431,000      

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 18 191,693,499      132,570,868      171,221,365          114,817,846      

เงนิกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 6 157,000,000      -                        100,000,000          -                        

เงนิกูย้มืระยะสนัจากกิจการอืน 19 199,997,987      294,649,665      199,997,987          294,649,665      

เงนิมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 42,608,341        41,067,056        40,290,253            38,686,006        

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 20 177,925,540      80,650,954        130,339,500          36,501,500        

เงนิประกนัการเช่ารับทถึีงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 34,836,320        23,349,873        6,062,120              5,464,860          

ภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 3,418,172          2,740,290          1,692,906              -                        

หนีสินหมุนเวยีนอืน 11,867,466        10,095,951        10,121,038            8,941,026          

รวมหนีสินหมุนเวยีน 1,215,536,964   765,555,657      697,242,533          679,491,903      

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงนิกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 20 825,253,484      667,368,776      658,967,868          566,882,501      

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 21 14,199,607        15,523,828        14,199,607            15,523,828        

เงนิประกนัการเช่ารับ - สุทธิจากส่วนทถึีงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 20,053,520        29,714,666        5,674,643              5,523,843          

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 10,793,038        9,730,894          9,327,284              7,720,392          

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 870,299,649      722,338,164      688,169,402          595,650,564      

รวมหนีสิน 2,085,836,613   1,487,893,821   1,385,411,935       1,275,142,467   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท สัมมากร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 641,800,446 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

         (31 ธนัวาคม 2560: หุน้สามญั 641,803,026 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 641,800,446      641,803,026      641,800,446          641,803,026      

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุน้สามญั 641,800,446 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 641,800,446      641,800,446      641,800,446          641,800,446      

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 636,258,408      636,258,408      636,258,408          636,258,408      

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 22 64,180,303        64,180,303        64,180,303            64,180,303        

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,085,650,150   1,034,212,994   1,057,063,959       1,032,478,842   

ส่วนตาํกวา่ทุนจากการเปลียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้

   ในบริษทัยอ่ย (67,017,264)      (67,017,264)      -                             -                        

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,360,872,043   2,309,434,887   2,399,303,116       2,374,717,999   

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทั 97,971,987        -                        -                             -                        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,458,844,030   2,309,434,887   2,399,303,116       2,374,717,999   

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,544,680,643   3,797,328,708   3,784,715,051       3,649,860,466   

-                    -                    -                             -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 1,105,847,032      937,492,782          1,105,847,032      937,492,782          

รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 105,505,212          109,617,276          67,750,753            68,069,747            

รายไดค่้าบริการ 158,129,977          158,770,898          60,570,171            57,035,719            

รายไดอื้น 24,814,521            6,097,374              25,844,704            22,391,792            

รวมรายได้ 1,394,296,742      1,211,978,330      1,260,012,660      1,084,990,040      

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 802,794,475          667,079,215          802,794,475          667,079,215          

ตน้ทุนจากการให้เช่า 44,178,591            36,647,480            12,220,711            11,909,809            

ตน้ทุนจากการให้บริการ 142,519,093          137,449,329          81,593,422            80,413,720            

ค่าใชจ้่ายในการขาย 91,991,513            88,102,500            90,781,108            86,834,994            

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 142,927,072          154,552,234          143,694,882          154,515,072          

รวมค่าใช้จ่าย 1,224,410,744      1,083,830,758      1,131,084,598      1,000,752,810      

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 169,885,998          128,147,572          128,928,062          84,237,230            

ค่าใชจ้่ายทางการเงิน (65,300,967)          (53,577,704)          (58,225,981)          (46,100,519)          

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 104,585,031          74,569,868            70,702,081            38,136,711            

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 16 (22,631,451)          (18,432,519)          (15,571,922)          (10,960,826)          

กาํไรสําหรับปี 81,953,580            56,137,349            55,130,159            27,175,885            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

    - สุทธิจากภาษีเงินได้ 1,544,980              5,460,293              1,544,980              5,460,293              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี 1,544,980              5,460,293              1,544,980              5,460,293              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 83,498,560            61,597,642            56,675,139            32,636,178            

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 81,982,198            56,137,349            55,130,159            27,175,885            

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (28,618)                 -                             

81,953,580            56,137,349            

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 83,527,178            61,597,642            56,675,139            32,636,178            

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (28,618)                 -                             

83,498,560            61,597,642            

กาํไรต่อหุ้น 24

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.13                       0.09                       0.09                       0.04                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม

 4



บริษทั สัมมากร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

ส่วนของผูมี้

ส่วนตาํกวา่ทุน ส่วนไดเ้สียที

ทุนเรือนหุน้ จากการเปลียนแปลง รวม ไม่มีอาํนาจ รวม

ทีออกและ ส่วนเกินมูลคา่ สัดส่วนการถือหุน้ ส่วนของผูถื้อหุน้ ควบคุม ส่วนของ

ชาํระแลว้ หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในบริษทัยอ่ย ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2560 589,410,340         636,258,408         58,941,034           1,036,794,982      (67,017,264)          2,254,387,500      -                            2,254,387,500      

กาํไรสาํหรับปี -                            -                            -                            56,137,349           -                            56,137,349           -                            56,137,349           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                            -                            -                            5,460,293             -                            5,460,293             -                            5,460,293             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                            61,597,642           -                            61,597,642           -                            61,597,642           

โอนกาํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ดัสรร

   เป็นสาํรองตามกฎหมาย -                            -                            5,239,269             (5,239,269)            -                            -                            -                            -                            

ออกหุน้ปันผล (หมายเหตุ 27) 52,390,106           -                            -                            (52,390,106)          -                            -                            -                            -                            

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27) -                            -                            -                            (6,550,255)            -                            (6,550,255)            -                            (6,550,255)            

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2560 641,800,446         636,258,408         64,180,303           1,034,212,994      (67,017,264)          2,309,434,887      -                            2,309,434,887      

-                            

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2561 641,800,446         636,258,408         64,180,303           1,034,212,994      (67,017,264)          2,309,434,887      -                            2,309,434,887      

กาํไรสาํหรับปี -                            -                            -                            81,982,198           -                            81,982,198           (28,618)                 81,953,580           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                            -                            -                            1,544,980             -                            1,544,980             -                            1,544,980             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                            83,527,178           -                            83,527,178           (28,618)                 83,498,560           

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมเพมิขึน -                            -                            -                            -                            -                            98,000,605           98,000,605           

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27) -                            -                            -                            (32,090,022)          -                            (32,090,022)          -                            (32,090,022)          

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2561 641,800,446         636,258,408         64,180,303           1,085,650,150      (67,017,264)          2,360,872,043      97,971,987           2,458,844,030      

-                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

 5



บริษทั สัมมากร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

ทุนเรือนหุ้น รวม

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนของ

ชาํระแลว้ หุ้นสามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2560 589,410,340               636,258,408               58,941,034                 1,064,022,294            2,348,632,076            

กาํไรสาํหรับปี -                                 -                                 -                                 27,175,885                 27,175,885                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                                 -                                 -                                 5,460,293                   5,460,293                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                 -                                 -                                 32,636,178                 32,636,178                 

โอนกาํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ดัสรร

   เป็นสาํรองตามกฎหมาย -                                 -                                 5,239,269                   (5,239,269)                  -                                 

ออกหุ้นปันผล (หมายเหตุ 27) 52,390,106                 -                                 -                                 (52,390,106)                -                                 

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27) -                                 -                                 -                                 (6,550,255)                  (6,550,255)                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 641,800,446               636,258,408               64,180,303                 1,032,478,842            2,374,717,999            

 -                                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2561 641,800,446               636,258,408               64,180,303                 1,032,478,842            2,374,717,999            

กาํไรสาํหรับปี -                                 -                                 -                                 55,130,159                 55,130,159                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                                 -                                 -                                 1,544,980                   1,544,980                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                 -                                 -                                 56,675,139                 56,675,139                 

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27) -                                 -                                 -                                 (32,090,022)                (32,090,022)                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 641,800,446               636,258,408               64,180,303                 1,057,063,959            2,399,303,116            

 -                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม
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บริษทั สัมมากร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 104,585,031         74,569,868           70,702,081           38,136,711           

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษี

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 50,731,597           45,623,429           20,309,070           20,152,066           

   ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) (522,686)               11,475,455           26,405                  10,167,629           

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชวัคราว (210,129)               (216,562)               (210,129)               (216,562)               

   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (312,558)               62,898                  (279,189)               9,756                    

   ขาดทุนจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 468,532                -                           -                           -                           

   รายไดจ้ากค่าตอบแทนสิทธิการเช่าทียงัไม่ถือเป็นรายได้ (16,780,951)          (15,909,320)          (15,747,618)          (14,875,987)          

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,529,277             3,913,691             2,529,277             3,913,691             

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 62,825,048           50,493,087           53,136,263           43,015,902           

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 203,313,161         170,012,546         130,466,160         100,303,206         

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (3,988,572)            (10,498,985)          (823,298)               (10,178,917)          

   ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 299,208,652         272,874,188         299,208,652         272,874,188         

   เงินมดัจาํจ่ายค่าทีดิน (125,338,500)        (7,136,519)            -                           (7,136,519)            

   เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมา 8,888,752             (4,443,419)            8,888,752             (4,443,419)            

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (1,255,979)            (1,623,355)            (186,480)               (713,166)               

   ทีดินรอการพฒันา (714,776,900)        (197,176,247)        (193,390,472)        (197,176,247)        

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 553,815                (1,077,430)            438,118                (1,521,024)            

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 57,362,908           (24,539,937)          55,321,177           (32,370,038)          

   เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 18,322,237           8,066,172             17,351,865           9,216,878             

   เงินประกนัการเช่า 1,825,301             2,139,968             748,060                1,588,101             

   หนีสินหมุนเวียนอืน 1,227,603             (267,746)               636,100                (53,366)                 

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (1,922,273)            (1,454,172)            (1,922,273)            (1,454,172)            

   หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 2,707,361             3,127,599             (162,201)               177,512                

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (253,872,434)        208,002,663         316,574,160         129,113,017         

   จ่ายดอกเบีย (58,970,792)          (39,249,468)          (43,014,262)          (31,788,342)          

   จ่ายภาษีเงินได้ (21,004,384)          (15,489,139)          (13,420,959)          (10,979,910)          

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน (333,847,610)        153,264,056         260,138,939         86,344,765           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม
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บริษทั สัมมากร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

ซือเงินลงทุนชวัคราว (593,370,000)        (316,405,645)        (593,370,000)        (316,405,645)        

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชวัคราว 619,094,727         310,606,502         619,094,727         310,606,502         

เงินฝากธนาคารทีมีภาระผกูพนัลดลง -                           10,383,705           -                       10,383,705           

เงินใหกู้ยื้มระยะสันแก่บริษทัยอ่ยเพมิขึน -                           -                           (60,000,000)          -                           

เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                           (114,249,395)        -                           

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                           12,250,000           -                           

ซืออสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (275,989,815)        (26,288,453)          (138,775,219)        -                           

ซืออาคารและอปุกรณ์ (7,375,615)            (13,229,791)          (2,691,725)            (5,815,196)            

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 600,248                1,269                    483,387                -                           

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 33,606                  -                           -                           -                           

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (257,006,849)        (34,932,413)          (277,258,225)        (1,230,634)            

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสันจาก

   สถาบนัการเงินเพมิขึน (ลดลง) 215,758,639         (60,746,720)          (142,913,636)        (51,571,167)          

เงินกูย้ืมระยะสันจากกิจการอืนลดลง (107,998,018)        (186,165,473)        (107,998,018)        (186,165,473)        

เงินกูย้ืมระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัเพมิขึน 157,000,000         -                           100,000,000         -                           

เงินสดรับจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 98,000,605           -                           -                           -                           

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 703,684,715         474,522,116         590,696,003         462,722,116         

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (448,525,421)        (320,970,179)        (404,772,636)        (283,670,715)        

จ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (874,756)               (299,221)               (874,756)               (299,221)               

จ่ายเงินปันผล (32,090,022)          (6,550,255)            (32,090,022)          (6,550,255)            

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน 584,955,742         (100,209,732)        2,046,935             (65,534,715)          

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพมิขนึ (ลดลง) สุทธิ (5,898,717)            18,121,911           (15,072,351)          19,579,416           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 45,234,775           27,112,864           43,070,564           23,491,148           

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี 39,336,058           45,234,775           27,998,213           43,070,564           

-                           -                           -                       -                       

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพมิเติม 

รายการทีไม่ใช่เงินสด

   ซือยานพาหนะภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 3,187,760             -                           3,187,760             -                           

   โอนทีดินรอการพฒันาเป็นตน้ทุนการพฒันา

      โครงการอสังหาริมทรัพย์ 420,973,086         560,972,395         420,973,086         560,972,395         

   โอนทีดินรอการพฒันาเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 1,893,765             -                           1,893,765             -                           

   โอนอาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 10,252,333           -                           12,931,422           -                           

   โอนอาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8,108,264             -                           8,090,866             -                           

   โอนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 115,172                -                           115,172                -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม

8
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บริษัท สัมมากร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั สัมมากร จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย
โดยมีบริษทั อาร์พีซีจี จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี 86 อาคาร
สัมมากรเพลส ชั้น 3 ถนนรามค าแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 

2.  เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 
2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงว ัน ท่ี                        
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย  งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีได้จดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั สัมมากร จ ากดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุ้น 

   2561 2560 

   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดยบริษทัฯ     

บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั พฒันาท่ีดินในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลให้

เป็นศูนยก์ารคา้ประชาคมแบบครบวงจร 

ประเทศไทย 100 100 

บริษทั โปรคิวบ ์เวนเจอร์ จ  ากดั บริหารงานก่อสร้าง ประเทศไทย 100 100 

บริษทั สมัมากร พลสั จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย 51 - 

ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใช้อ านาจในการสั่งการกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้
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ค) บริษทัฯน างบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ านาจใน
การควบคุมบริษทัยอ่ย จนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญัได้ถูกตดัออกจาก                 
งบการเงินรวมน้ีแลว้ 

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

ช) ผลแตกต่างระหวา่งราคาจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มเติมกบัมูลค่าทางบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิ
ของบริษทัย่อยตามสัดส่วนท่ีซ้ือเพิ่ม ไดแ้สดงไวใ้นงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 
ภายใตห้วัขอ้ “ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) ทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย” 

2.3 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวธีิราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ  านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ส าหรับ                                  
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐาน                  
การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกบั
การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว              
มาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีทีเ่ร่ิมใน
หรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2562 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จ  านวนหลายฉบบั ซ่ึงมี
ผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติ
ทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 
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 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่าว
ส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั อย่างไรก็ตาม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปได้
ดงัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการ
บญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้
สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับน้ีได้ก าหนดหลักการ 5 
ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวน
เงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีได้
ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาดวา่การน ามาตรฐานฉบบัน้ีมาใช ้จะมีผลต่อการจดัประเภท
รายการในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเปล่ียนไปดงัต่อไปน้ี  

- รายการส่งเสริมการขายท่ีบริษัทฯให้แก่ลูกค้าเม่ือได้โอนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยต์าม
สัญญาจะซ้ือจะขายบ้านและท่ีดิน/ห้องชุด บริษัทฯพิจารณาว่าการจ่ายค่าธรรมเนียมการ                      
โอนกรรมสิทธ์ิแทนลูกคา้ การยกเวน้การเรียกเก็บค่าบริการส่วนกลาง หรือการให้ส่วนลดเงินสด 
ถือเป็นการจ่ายเงินแทนลูกคา้ ซ่ึงจ านวนดงักล่าวจะตอ้งน ามาแสดงโดยหกัจากรายไดจ้ากการขาย
อสั งหาริมทรัพย์ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเส ร็จ จากเดิม ท่ีแสดงเป็นต้นทุนจากการขาย
อสังหาริมทรัพย ์ทั้งน้ี การจดัประเภทดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อก าไรสุทธิของบริษทัฯ 
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ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มี
รอบระยะเวลาบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวันที ่1 มกราคม 2563 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและ
การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยพิจารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 
(Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิด
ของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึง
การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช้ จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนว
ปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่อ                             
งบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

4. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ  

4.1 การรับรู้รายได้ 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพยรั์บรู้เม่ือบริษทัฯไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยส าคญัของ
ความเป็นเจา้ของในอสังหาริมทรัพยใ์หก้บัผูซ้ื้อแลว้ 

รายได้จากการให้เช่า 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าจะรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑเ์ส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

รายได้ค่าบริการ 

รายไดค้่าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จของงาน 



13 

4.2 ต้นทุนขาย 

ต้นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

ในการค านวณตน้ทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย ์บริษทัฯไดท้  าการแบ่งสรรตน้ทุนการพฒันาทั้งหมดท่ี
คาดว่าจะเกิดข้ึน (โดยค านึงถึงตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงแล้วดว้ย) ให้กบัอสังหาริมทรัพยต่์อหน่วยตามเกณฑ์
พื้นท่ีท่ีขาย แลว้จึงรับรู้ตน้ทุนของอสังหาริมทรัพยท่ี์ขายไดเ้ป็นตน้ทุนขายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตาม
การรับรู้รายได ้

4.3 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี     
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดั   
ในการเบิกใช ้

4.4 ลูกหนีก้ารค้า 

ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุน้ี 

4.5 ต้นทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยป์ระกอบดว้ย ท่ีดินมีไวข้าย ท่ีดินระหวา่งการพฒันา ตน้ทุนค่าพฒันา
ท่ีดิน และบา้นท่ีอยู่ในระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างซ่ึงมีไวเ้พื่อขาย โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์แสดง
มูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนประกอบด้วยตน้ทุนท่ีดิน 
ตน้ทุนค่าพฒันาท่ีดิน ตน้ทุนงานสาธารณูปโภค ตน้ทุนค่าก่อสร้าง ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุนของโครงการ
และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.6 ต้นทุนการกู้ยืม 

ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใช้ในการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานใน
การแปลงสภาพให้พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพยน์ั้นจะอยู่
ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ามท่ีมุ่งประสงค์ ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดรายการ 
ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

4.7 ทีด่ินรอการพฒันา 

ท่ีดินรอการพฒันาเป็นท่ีดินในแต่ละโครงการซ่ึงเป็นส่วนท่ีบริษทัฯจะพฒันาต่อไปในอนาคต ท่ีดินรอการ
พฒันาแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
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4.8 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

ข) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวธีิราคาทุน 

ค) เงินลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า 

มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท าการ
สุดทา้ยของปี มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษทัฯจะปรับ
มูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่าง
ระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนหรือแสดง
เป็นองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการโอนเปล่ียน 

4.9 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุน
การท ารายการ หลงัจากนั้น บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนหกั
ค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ 5 ถึง 30 ปี ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรวมอยูใ่นการค านวณ
ผลการด าเนินงาน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลต่างระหว่างจ านวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยใ์นส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 

4.10 อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)  

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดงัน้ี 

อาคาร - 20  ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคาร - 5  ปี 
อุปกรณ์และเคร่ืองใชส้ านกังาน - 3, 5  ปี 
ยานพาหนะ - 5  ปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 
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4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ าหน่าย 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 
ของสินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากดัอยา่งมีระบบตลอด
อายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมี
ขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการด้อยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและ
วธีิการตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากดัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคือ ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์                    
มีอายกุารใหป้ระโยชน์ 3, 5 และ 10 ปี 

4.12 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯและบริษทัย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุม
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย หรือถูกบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรือ
อยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิ                 
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯและบริษทัย่อย 
ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯและบริษทัย่อยท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุม
การด าเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

4.13 สัญญาเช่าระยะยาว 

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 
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4.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยข์อง
บริษทัฯและบริษทัย่อยหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ขาดทุน
จากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการ
ใช้สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย ์บริษทัฯและบริษทัย่อย
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละค านวณคิดลดเป็นมูลค่า
ปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสด
ตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณาอยู ่ในการประเมินมูลค่า
ยติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชแ้บบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสม
กบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ านวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนใน
การจ าหน่าย  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

4.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือ
เกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังาน
จ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
ไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนกังานอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าว
เป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน นอกจากนั้น บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัให้มี
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ไดแ้ก่ โครงการเงินรางวลัการปฏิบติังานครบก าหนด
ระยะเวลา 
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บริษทัฯและบริษทัย่อยค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและ
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected 
Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้ท าการประเมินภาระผูกพนัดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอ่ืนของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน 

4.16 ประมาณการหนีสิ้น 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะเสียทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนั
นั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

4.17 ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี      
ของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้งผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้ในจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมี
ก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หกัภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 
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บริษทัฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า     
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมด
หรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.18 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
เดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลท่ี
สามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหวา่ง
ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดั
มูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ีส่งผล
กระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไวก้ารใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
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ประมาณการต้นทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

ในการค านวณต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯต้องประมาณต้นทุนทั้ งหมดท่ีจะใช้ในการพฒันา
โครงการอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงประกอบดว้ย ตน้ทุนท่ีดิน ตน้ทุนการพฒันาท่ีดิน ต้นทุนงานสาธารณูปโภค 
ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้าง และต้นทุนการกู้ยืมเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการ ฝ่ายบริหารได้ประมาณ         
การตน้ทุนดงักล่าวข้ึนจากประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจและจะทบทวนการประมาณการดงักล่าวเป็น
ระยะๆ หรือเม่ือตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่างจากประมาณการอยา่งมีนยัส าคญั 

ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

ในการประมาณค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ี
คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึก
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการ
น้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หกัภาษี
และขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมีก าไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้ง
ประมาณการว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีเป็นจ านวน
เท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือน
ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 
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สัญญาเช่า 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้
ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยได้
โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงรายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2561 2560 2561 2560  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า - - 12.6 12.4 ราคาตามสญัญา 
รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 18.0 18.0 ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 2.7 - ร้อยละ 4.65 ถึง 7.60 ต่อปี 
ค่าเช่าจ่าย - - 1.3 1.3 ราคาตามสญัญา 
ค่าบริการ - - 2.3 2.4 ราคาตามสญัญา 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 2.7 1.8 1.3 0.7 ราคาตามสญัญา 
รายไดค้่าบริการ 4.0 3.0 - - ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียจ่าย 1.4 0.2 0.9 0.2 ร้อยละ 5.00 ถึง 7.60 ต่อปี 
ค่าบริการ 0.2 0.4 0.2 0.4 ราคาตลาด 
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560                              
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
(หมายเหตุ 9)     
บริษทัยอ่ย - - 4,258 3,138 
อ่ืนๆ 1,633 283 124 181 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,633 283 4,382 3,319 

     
เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าเช่า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
(แสดงรวมอยูใ่นสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน)     
บริษทัยอ่ย - - 60 - 

รวมเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 60 - 

     
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
(หมายเหตุ 18)     
บริษทัยอ่ย - - 77 68 
อ่ืนๆ 4,735 3,327 880 53 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,735 3,327 957 121 

     
เงนิรับล่วงหน้าค่าเช่า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      
(แสดงรวมอยูใ่นเงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้)     
บริษทัยอ่ย - - 50 - 

รวมเงินรับล่วงหนา้ค่าเช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 50 - 
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เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 
และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นดงักล่าว มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มื 
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ ณ 
วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2560 
เพ่ิมข้ึน 
ระหวา่งปี 

ลดลง 
ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ ณ 
วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 

บริษทั เพียวสมัมากร                           
ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั บริษทัยอ่ย - 110,000 (110,000) - 

บริษทั สมัมากร พลสั จ ากดั บริษทัยอ่ย - 190,000 (130,000) 60,000 

รวม  - 300,000 (240,000) 60,000 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยเป็นเงินให้กูย้ืมในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินมีก าหนดช าระเม่ือทวงถาม โดย
คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6.00 - 7.60 ต่อปี  

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินกูย้ืมระยะสั้นระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
และ 2560 และการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

เงินกูย้มื 
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ ณ 
วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2560 
เพ่ิมข้ึน 
ระหวา่งปี 

ลดลง 
ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ ณ 
วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 
บริษทั อาร์พีซีจี จ  ากดั (มหาชน)  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ - 100,000 - 100,000 
บริษทั แอสเซท โปร กรุ๊ป จ ากดั ผูถื้อหุน้ใน

บริษทัยอ่ย - 57,000 - 57,000 

รวม  - 157,000 - 157,000 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกูย้มื 
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ ์

ยอดคงเหลือ ณ 
วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2560 
เพ่ิมข้ึน 
ระหวา่งปี 

ลดลง 
ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ ณ 
วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 
บริษทั อาร์พีซีจี จ  ากดั (มหาชน)  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ - 100,000 - 100,000 

รวม  - 100,000 - 100,000 



23 

เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากบริษทั อาร์พีซีจี จ  ากดั (มหาชน) มีก าหนดช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียภายใน 6 
เดือน โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 5.00 ต่อปี 

เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากบริษทั แอสเซท โปร กรุ๊ป จ ากดั เป็นเงินกูย้ืมในรูปตัว๋สัญญาใช้เงินมีก าหนดช าระ                   
เม่ือทวงถาม โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6.00 และ 7.60 ต่อปี 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของ
กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 17.2 23.0 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 0.4 0.5 
รวม 17.6 23.5 

7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
เงินสด 307 484 190 313 
เงินฝากธนาคาร 39,029 44,751 27,808 42,758 
รวม 39,336 45,235 27,998 43,071 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เงินฝากธนาคารมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.10 - 0.38 ต่อปี (2560: 0.13 - 0.75 ต่อปี) 
(เฉพาะบริษทัฯ: 0.37 - 0.38 ต่อปี (2560: 0.13 - 0.75 ต่อปี)) 

8. เงินลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทุนชั่วคราว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด                                
ซ่ึงแสดงตามมูลค่ายุติธรรมคิดเป็นจ านวนเงิน 13 ล้านบาท (2560: 38 ล้านบาท) ทั้งน้ีมูลค่ายุติธรรมของ                     
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นมูลค่ายติุธรรมในระดบัท่ี 2  
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9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ยอดคงเหลือของบญัชีลูกหน้ีการคา้แยกตามอายุหน้ีท่ีคงคา้งนบัจากวนัท่ี
ถึงก าหนดช าระและยอดคงเหลือของบญัชีลูกหน้ีอ่ืนแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน 1,509 102 - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,509 102 - - 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน 13,422 10,198 - - 
 3 - 6 เดือน 753 45 - - 
 6 - 12 เดือน 755 624 - - 
 มากกวา่ 12 เดือน 3,761 5,087 - - 
รวม 18,691 15,954 - - 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (3,644) (4,193) - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 15,047 11,761 - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 16,556 11,863 - - 
ลูกหนีอ่ื้น     
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 124 181 3,794 3,319 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 49,425 53,122 48,395 52,231 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 588 - 
เงินทดรองจ่าย 5,205 2,944 5,205 2,944 
ลูกหน้ีอ่ืน 5,417 4,106 5,384 4,075 
รวม 60,171 60,353 63,366 62,569 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (39,764) (39,764) (39,764) (39,764) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 20,407 20,589 23,602 22,805 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 36,963 32,452 23,602 22,805 
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10. ต้นทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีพฒันาแลว้ 190,346 401,937 
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างระหวา่งพฒันา 2,335,299 2,001,944 
รวม 2,525,645 2,403,881 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 
ท่ีดิน 1,105,851 1,096,620 
ตน้ทุนงานก่อสร้าง 1,252,573 1,136,840 
ดอกเบ้ียท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุน 148,613 153,708 
อ่ืนๆ 18,608 16,713 
รวม 2,525,645 2,403,881 

ในระหวา่งปีบริษทัฯไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็นตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์โดยค านวณ
จากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนซ่ึงเป็นอตัราถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของเงินกูด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 
ตน้ทุนการกูย้ืมส่วนท่ีรวมเป็นตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์    

เพ่ือขาย (ลา้นบาท) 4 9 
อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุน (ร้อยละ) 4.7 - 4.8 4.8 - 5.0 

 บริษทัฯไดจ้ดจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของโครงการจ านวน 2,492 ลา้นบาท (2560: 2,255 ลา้นบาท)       
เพื่อค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้มืระยะสั้นและเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
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11. ทีด่ินรอการพฒันา 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ราคาทุน 651,954 341,656 123,622 341,656 
หกั: ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าโครงการ (1,633) (1,633) (1,633) (1,633) 

รวม 650,321  340,023 121,989 340,023 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้จดจ านองท่ีดินรอการพฒันาจ านวน 494 ล้านบาท                             
(2560: 0.5 ลา้นบาท) เพื่อค ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ย (เฉพาะบริษทัฯ: ไม่มี (2560: 0.5 ลา้นบาท)) 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
ช่ือบริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
   ร้อยละ ร้อยละ   
บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั 260,000 260,000 100 100 305,900 305,900 

บริษทั โปรคิวบ ์เวนเจอร์ จ  ากดั 500 500 100 100 500 500 
บริษทั สัมมากร พลสั จ ากดั 200,000 - 51 - 101,999 - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     408,399 306,400 

 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัยอ่ยไม่มีการจ่ายเงินปันผล 

การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ 

บริษทั สัมมากร พลสั จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ไดมี้มติเห็นชอบให้จดัตั้งบริษทั สัมมากร 
พลสั จ ากดั เพื่อประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยมีทุนจดทะเบียนเป็นหุน้สามญัจ านวน 1 ลา้นหุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 100 ลา้นบาท บริษทัฯมีอตัราส่วนการถือหุ้นในบริษทัย่อยดงักล่าว
ร้อยละ 100 ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดเ้รียกช าระค่าหุ้นคร้ังแรกร้อยละ 25 คิดเป็นจ านวนเงิน 25 ลา้นบาท 
บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัยอ่ยดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2561 
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เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2561 บริษทัฯไดด้ าเนินการขายหุ้นสามญัของบริษทั สัมมากร พลสั จ ากดั จ  านวน
490,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 25 บาท คิดเป็นเงิน 12.25 ลา้นบาท ให้แก่บริษทั แอสเซท โปร กรุ๊ป จ ากดั ท าให้
บริษทัฯมีสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยดงักล่าวลดลงจากร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 51 อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ
ยงัคงมีอ านาจในการควบคุมบริษทัย่อยดงักล่าว ต่อมาบริษทัย่อยดงักล่าวได้เรียกช าระค่าหุ้นร้อยละ 75                
และบริษทัฯไดจ่้ายช าระค่าหุน้ตามสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 51 คิดเป็นเงินจ านวน 38.25 ลา้นบาท  

เม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2561 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษัท สัมมากร พลัส จ ากัด ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุน                               
จดทะเบียนของบริษทัอีก 100 ลา้นบาท (หุน้สามญั 1 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จ านวน 200 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 2 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยบริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน
กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2561 และบริษทัฯไดจ่้ายช าระค่าหุน้ตามสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 
51 คิดเป็นเงินจ านวน 51 ลา้นบาท 

13. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ท่ีดิน 

อาคารให้
เช่า 

สินทรัพย์
ระหวา่ง
ก่อสร้าง รวม ท่ีดิน 

อาคารให้
เช่า 

สินทรัพย์
ระหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

ณ วนัที่ 31ธันวาคม 2560         
ราคาทุน 306,359 665,629 - 971,988 306,359 79,623 - 385,982 
หกั:  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (168,750) - (168,750) - (7,963) - (7,963) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 306,359 496,879 - 803,238 306,359 71,660 - 378,019 

ณ วนัที่ 31ธันวาคม 2561         
ราคาทุน 547,457 719,018 23,814 1,290,289 444,252 125,236 2,497 571,985 
หกั:  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (233,490) - (233,490) - (47,503) - (47,503) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 547,457 485,528 23,814 1,056,799 444,252 77,733 2,497 524,482 
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การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับปี 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 803,238 804,754 378,019 382,001 
ซ้ือสินทรัพย/์รับโอนสินทรัพย ์- ราคาทุน 275,990 26,288 138,775 - 
รับโอนระหวา่งปี - มูลค่าสุทธิตามบญัชี 12,261 - 14,940 - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (502) - - - 
ค่าเส่ือมราคา (34,188) (27,804) (7,252) (3,982) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 1,056,799 803,238 524,482 378,019 

มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพย์

เพื่อการลงทุน 1,701,221 1,883,577 1,302,409 1,299,177 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประกอบดว้ยท่ีดินและอาคารให้เช่า มูลค่ายุติธรรมของท่ีดินให้เช่าใชเ้กณฑ์
ราคาตลาดโดยบริษทัฯไดอ้า้งอิงกบัราคาประเมินท่ีดินท่ีประกาศโดยกรมธนารักษ์ ส่วนมูลค่ายุติธรรมของ
อาคารและอุปกรณ์ให้เช่าประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้  (Income 
Approach) ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใช้ในการประเมินราคาอาคารดงักล่าวประกอบด้วย อตัราผลตอบแทน 
อัตราคิดลด อัตราพื้นท่ีว่างระยะยาว และอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า มูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเป็นขอ้มูลล าดบัชั้นระดบัท่ี 3 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  
จ  านวนประมาณ 609 ลา้นบาท (2560: 426 ล้านบาท) ไปค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้ น
และเงินกูย้มืระยะยาวท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน (เฉพาะบริษทัฯ: 76 ลา้นบาท (2560: 4 ลา้นบาท)) 
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14. อาคารและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 อาคารและ       

ส่วนปรับปรุง
อาคาร 

อุปกรณ์และ
เคร่ืองใช้
ส านกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่งก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน      
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 174,023 94,099 14,653 6,042 288,817 
ซ้ือเพ่ิม 428 9,786 - 3,016 13,230 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (1,443) - - (1,443) 
โอนเขา้ (โอนออก) 2,158 135 111 (2,404) - 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 176,609 102,577 14,764 6,654 300,604 
ซ้ือเพ่ิม - 1,962 3,542 5,059 10,563 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (4,716) (4,537) (1,342) - (10,595) 
โอนเขา้ (โอนออก) 120 4,759 - (4,879) - 
โอนออกไปเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - (8,363) - (6,834) (15,197) 
โอนออกไปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน (37,238) (3,633) - - (40,871) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 134,775 92,765 16,964 - 244,504 
ค่าเส่ือมราคาสะสม      
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 112,993 74,861 10,521 - 198,375 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 8,983 7,769 1,067 - 17,819 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย                     
/ตดัจ าหน่าย - (1,379) - - (1,379) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 121,976 81,251 11,588 - 214,815 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 6,796 6,964 1,585 - 15,345 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย                                         
/ตดัจ าหน่าย (4,566) (4,399) (1,342) - (10,307) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีโอนออกไปเป็น
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - (7,089) - - (7,089) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีโอนออก                      
ไปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (27,933) (2,686) - - (30,619) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 96,273 74,041 11,831 - 182,145 
ค่าเผ่ือการด้อยค่า      
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 16,131 1,193 - - 17,324 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 16,131 1,193 - - 17,324 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 16,131 1,193 - - 17,324 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี      
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 38,502 20,133 3,176 6,654 68,465 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 22,371 17,531 5,133 - 45,035 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี    
2560 (จ  านวน 6.8 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนจากการใหเ้ช่า ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 17,819 

2561 (จ  านวน 3.4 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนจากการใหเ้ช่า ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 15,345 



30 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อาคาร 

และส่วนปรับปรุง
อาคาร 

อุปกรณ์และ
เคร่ืองใช้
ส านกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่งก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน      
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 178,250 49,856 14,653 6,042 248,801 
ซ้ือเพ่ิม 427 2,372 - 3,016 5,815 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (1,145) - - (1,145) 
โอนเขา้ (โอนออก) 2,158 135 111 (2,404) - 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 180,835 51,218 14,764 6,654 253,471 
ซ้ือเพ่ิม - 1,943 3,542 394 5,879 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (4,716) (1,867) (1,342) - (7,925) 
โอนเขา้ (โอนออก) 120 94 - (214) - 
โอนออกไปเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - (7,690) - (6,834) (14,524) 
โอนออกไปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (41,464) (3,633) - - (45,097) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 134,775 40,065 16,964 - 191,804 
ค่าเส่ือมราคาสะสม      
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 112,993 39,416 10,521 - 162,930 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 10,322 4,781 1,067 - 16,170 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย                                     
/ตดัจ าหน่าย - (1,135) - - (1,135) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 123,315 43,062 11,588 - 177,965 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 7,004 3,283 1,585 - 11,872 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย                                  
/ตดัจ าหน่าย (4,566) (1,813) (1,342) - (7,721) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีโอนออกไปเป็น
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - (6,433) - - (6,433) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีโอนออก              
ไปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (29,480) (2,686) - - (32,166) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 96,273 35,413 11,831 - 143,517 
ค่าเผ่ือการด้อยค่า      
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 16,131 1,193 - - 17,324 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 16,131 1,193 - - 17,324 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 16,131 1,193 - - 17,324 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี      
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 41,389 6,963 3,176 6,654 58,182 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 22,371 3,459 5,133 - 30,963 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี    
2560 (จ  านวน 4.3 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนจากการใหเ้ช่า ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 16,170 

2561 (ค่าเส่ือมราคาทั้งหมดรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 11,872 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคา
หมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจ านวนเงิน
ประมาณ 124.0 ลา้นบาท (2560: 149.4 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 93.3 ลา้นบาท (2560: 119.8 ลา้นบาท)) 

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีเป็นซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาทุน 14,960 14,287 
หกั:  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (8,166) (7,496) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี 6,794 6,791 

การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับปี 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี - - 
รับโอนเปล่ียนประเภทสินทรัพย ์-                 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี 

8,108 8,091 

โอนออกระหวา่งปีไปอสังหาริมทรัพยเ์พื่อ
การลงทุน - มูลค่าสุทธิตามบญัชี 

(115) (115) 

ค่าตดัจ าหน่าย (1,199) (1,185) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 6,794 6,791 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปีรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
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16. ภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 21,682 17,845 15,114 10,596 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 949 588 458 365 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 22,631 18,433 15,572 10,961 

จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไร 
   จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 386 1,365 386 1,365 

รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 104,585 74,570 70,702 38,137 

     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 20,917 14,914 14,140 7,627 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถน ามาค านวณภาษีได ้ 1,714 3,519 1,432 3,334 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ 22,631 18,433 15,572 10,961 
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 2,840 3,105 2,840 3,105 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าอาคารและอุปกรณ์ 3,464 3,464 3,464 3,464 
ส ารองค่าใชจ่้ายในการจดัตั้งนิติบุคคล                          
หมู่บา้นจดัสรร 1,491 1,491 1,491 1,491 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 8,682 8,791 7,952 7,952 
ตน้ทุนเงินกูย้ืมท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิทางภาษี 1,564 1,618 1,564 1,618 

อ่ืนๆ (1,373) (465) (808) (283) 

รวม 16,668 18,004 16,503 17,347 

17. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

ยอดคงเหลือของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2561 2560 2561 2560 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR 12,673 - - - 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน MLR - 1.75,                    

3.75 และ 3.80 383,517 85,000 37,517 85,000 
เงินกูย้ืมระยะสั้น      
   จากสถาบนัการเงิน MLR - 3.00 - 95,431 - 95,431 
 รวม  396,190 180,431 37,517 180,431 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯค ้าประกนัโดยอสังหาริมทรัพยเ์พื่อ
การลงทุนและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างในโครงการของบริษทัฯ 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีของบริษทัย่อยค ้ าประกนัโดยอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัย่อย เงินกู้ยืม
ระยะสั้นของบริษทัยอ่ยค ้าประกนัโดยบริษทัฯและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างในโครงการของบริษทัยอ่ย 
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18. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 79,316 54,577 75,449 50,314 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,294 3,273 - - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 32,168 22,027 22,848 14,530 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17 54 94 121 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 21,152 13,173 19,304 12,308 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,248 912 1,093 874 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,424 - 863 - 
ตน้ทุนการก่อสร้างคา้งจ่าย 7,684 5,897 7,684 5,897 
เงินประกนัการก่อสร้าง 45,390 32,658 43,886 30,774 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 191,693 132,571 171,221 114,818 

19. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการอ่ืน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เงินกูย้ืมดงักล่าวเป็นตัว๋แลกเงิน โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.20 ต่อปี และไม่มี
หลกัประกนั (2560: 5.50 ถึง 6.50 ต่อปี) 

20. เงินกู้ยืมระยะยาว 

ยอดคงเหลือของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ส่วนของบริษทัฯ:     
บริษทั สัมมากร จ ากดั (มหาชน) 789,307 603,384 789,307 603,384 
ส่วนของบริษทัยอ่ย:     
บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 213,872 144,636 - - 
รวมเงินกูย้ืมระยะยาว 1,003,179 748,020 789,307 603,384 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (177,926) (80,651) (130,339) (36,501) 

รวมเงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด 
   ช าระภายในหน่ึงปี 825,253 667,369 658,968 566,883 

 
 



35 

บริษัทฯ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯประกอบดว้ยวงเงินกูย้ืมหลาย
สัญญาจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศวงเงินรวม 3,353 ลา้นบาท (2560: 2,650 ลา้นบาท) เงินกูย้มืส่วนใหญ่
คิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นต ่าของธนาคาร (MLR) ลบอตัราท่ีก าหนดในสัญญา และมีก าหนด
ช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือนหรือช าระคืนเงินตน้เม่ือมีการปลอดจ านองหลกัประกนัให้แก่
ลูกคา้ท่ีซ้ือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัฯ และตอ้งช าระคืนเงินตน้ทั้งหมดภายในเดือนมีนาคม 2563 
ถึงพฤษภาคม 2568 (2560: เดือนกรกฎาคม 2561 ถึงกุมภาพนัธ์ 2567) 

บริษัทฯจดจ านองอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  ท่ี ดินและส่ิงปลูกสร้างในโครงการของบริษัทฯ                              
เป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัฯ 

บริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัย่อยประกอบด้วยวงเงินกู้ยืม
หลายสัญญาจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศวงเงินรวม  452 ล้านบาท (2560: 352 ล้านบาท) เงินกู้ยืม                     
ส่วนใหญ่คิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืขั้นต ่าของธนาคาร (MLR) ลบอตัราท่ีก าหนดในสัญญา และมี
ก าหนดช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือนและตอ้งช าระคืนเงินตน้ทั้งหมดภายในเดือนกุมภาพนัธ์ 
2564 ถึงธนัวาคม 2571 (2560: เดือนมีนาคม 2564 ถึงธนัวาคม 2565) 

เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัยอ่ยค ้าประกนัโดยใชสิ้ทธิการเช่าท่ีดินของบริษทัยอ่ยและการจ านองส่ิงปลูกสร้าง
ในโครงการของบริษทัยอ่ย 

สัญญากูย้ืมส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัย่อยไดร้ะบุเง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัในเร่ืองต่างๆ เช่น การด ารง
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ท่ียงัมิได้เบิกใช้
จ  านวน 1,767 ลา้นบาท (2560: 1,723 ลา้นบาท) 
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21. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน  ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 15,524 19,890 15,524 19,890 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  2,130 3,478 2,130 3,478 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 399 436 399 436 
ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหวา่งปี (1,922) (1,454) (1,922) (1,454) 
ก าไรจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (1,931) (6,826) (1,931) (6,826) 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 14,200 15,524 14,200 15,524 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นส่วนของก าไรหรือขาดทุนแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท)  
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ  

2561 2560 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 2,529 3,914 
รวมค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 2,529 3,914 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาดวา่จะไม่มีการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหน้า 
(2560: 2 ลา้นบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ประมาณ 14.70 ปี (2560: 13.94 ปี) 

สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 3.1 2.9 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 6.0 6.0 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน 2.9 - 34.4 2.9 - 34.4 
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ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 
 เพิ่มข้ึน 0.5 - 1% ลดลง 0.5 - 1% เพิ่มข้ึน 0.5 - 1% ลดลง 0.5 - 1% 
อตัราคิดลด (1) 2 (1) 2 

เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติผ่านร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบั
ใหม่ ซ่ึงกฎหมายดงักล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน
ฉบบัใหม่น้ีก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 20 ปี
ข้ึนไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการ
แกไ้ขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
มีหน้ีสินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ่มข้ึน 3.3 ลา้นบาท บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึก
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบก าไรขาดทุน
ของงวดท่ีกฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้

22. ส ารองตามกฎหมาย 

ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมาย
ไวค้รบถว้นแลว้ 
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23. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

ค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัมีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ตน้ทุนขายค่าท่ีดิน 304,927 251,707 304,927 251,707 
ตน้ทุนขายค่างานก่อสร้าง 429,014 361,878 429,014 361,878 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชนอ่ื์นของพนกังาน 99,858 89,175 99,858 89,174 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 50,732 45,572 20,309 20,101 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 83,300 74,396 82,221 73,079 
ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 35,010 30,899 35,010 30,899 
ค่าธรรมเนียม 12,689 15,352 11,887 14,911 
ค่าพนกังานรักษาความปลอดภยั 55,922 49,886 45,401 40,728 

24. ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างปี โดยได้ปรับ
จ านวนหุ้นสามญัเพื่อสะทอ้นผลกระทบของการออกหุ้นปันผลตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 27  

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 
ก าไรส าหรับปี 

จ านวนหุ้นสามญั 
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 81,982 56,137 641,800 641,800 0.13 0.09 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ก าไรส าหรับปี 

จ านวนหุ้นสามญั 
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 55,130 27,176 641,800 641,800 0.09 0.04 
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25. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 
2560 ท่ีน าเสนอต่อคณะกรรมการของกลุ่มบริษทัซ่ึงเป็นผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 

ส่วนงานพฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์ ส่วนงานใหเ้ช่า ส่วนงานบริการ 

การตดัรายการ 
บญัชีระหวา่งกนั รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
รายไดจ้ากภายนอก 1,106 937 105 110 158 159 - - 1,369 1,206 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 14 14 2 2 (16) (16) - - 

รายไดท้ั้งส้ิน 1,106 937 119 124 160 161 (16) (16) 1,369 1,206 

ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน 261 234 61 73 16 21   338 328 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไมไ่ดปั้นส่วน           
รายไดอ่ื้น         25 6 
ค่าใชจ่้ายในการขาย         (50) (51) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (143) (155) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน         (65) (54) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (23) (18) 

ก าไรส าหรับปี          82 56 

สินทรัพยข์องส่วนงานบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส่วนงานพฒันา

อสงัหาริมทรัพย ์ ส่วนงานให้เช่า ส่วนงานบริการ งบการเงินรวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 7 21 13 9 12 37 32 
ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย ์ 2,526 2,404 - - - - 2,526 2,404 
เงินมดัจ าจ่ายค่าท่ีดิน 125 7 - - - - 125 7 
ท่ีดินรอการพฒันา 650 340 - - - - 650 340 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - 1,057 803 - - 1,057 803 
อาคารและอุปกรณ์ 31 55 14 13 - - 45 68 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7 - - - - - 7 - 
สินทรัพยอ่ื์น       98 143 

รวมสินทรัพย ์       4,545 3,797 

บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้เกณฑ์ในการก าหนดราคาระหว่างกันตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                  
งบการเงินขอ้ 6 
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ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดงันั้นรายได้และสินทรัพย ์                              
ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

ในปี 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่า                          
ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 

26. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530โดยบริษทัฯและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ถึง 10 
ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด 
(ประเทศไทย) จ ากดั และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุน
ของบริษทัฯในระหว่างปี 2561 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ านวน 4.4 ลา้นบาท (2560: 
4.0 ลา้นบาท) 

27. เงินปันผลจ่าย 

เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจาก                            
ผลการด าเนินงานของปี 2560 แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ินจ านวน 32 ลา้นบาท 
บริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561 

เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจาก
ผลการด าเนินงานของปี 2559 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท รวมมูลค่า 58.94 ลา้นบาท โดยจ่าย
ปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯ ในอตัรา 11.25 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท                          
รวมเป็นจ านวนเงิน 52.39 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด อตัราหุ้นละ 0.01111 บาท รวมเป็น
จ านวนเงิน 6.55 ล้านบาท บริษัทฯได้จ่ายหุ้นปันผลและจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดดังกล่าวในวนัท่ี                             
9 พฤษภาคม 2560 

28. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

28.1 การค า้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยเพื่อค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและการจดัให้มีสาธารณูปโภคเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 409 
ลา้นบาท (2560: 341 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 405 ลา้นบาท (2560: 337 ลา้นบาท)) 
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28.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน ดงัน้ี 

ก) บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาจา้งส ารวจ ออกแบบ และก่อสร้างโครงการ                              
ของบริษทัฯและบริษทัย่อยท่ีต้องจ่ายช าระในอนาคตเป็นจ านวนเงินทั้งส้ินประมาณ 79 ล้านบาท                   
(2560: 122 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 43 ลา้นบาท (2560: 120 ลา้นบาท)) 

ข) บริษทัฯมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งท าการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยท่ี์ไดมี้การท าสัญญาซ้ือขายกบั
ลูกคา้แลว้ใหแ้ลว้เสร็จ เป็นจ านวนเงินประมาณ 12 ลา้นบาท (2560: 5 ลา้นบาท) 

ค) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าท่ีดินตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินเป็นจ านวนเงิน 
293 ลา้นบาท (2560: 17 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: ไม่มี (2560: 17 ลา้นบาท)) 

28.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยได้เขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าป้ายโฆษณา พื้นท่ีในอาคาร 
รถยนต ์และอุปกรณ์ โดยอายขุองสัญญาดงักล่าวมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้
สัญญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
จ่ายช าระภายใน     

ภายใน 1 ปี 4.2 1.7 5.4 2.7 
1 ถึง 5 ปี - 0.1 - 1.3 

บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดซ่ึ้งเก่ียวขอ้งกบัการให้เช่าท่ีดินและ
พื้นท่ีในอาคารศูนยก์ารคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ี
คาดวา่จะไดรั้บในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานดงักล่าวดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
รับช าระภายใน     

ภายใน 1 ปี 48 55 27 30 
1 ถึง 5 ปี 75 78 72 72 
มากกวา่ 5 ปี 109 119 169 181 
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28.4 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการ 

 ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าท าสัญญาบริการท่ี เก่ียวข้องกับค่าบริการ                                  
ท  าความสะอาด ค่ารักษาความปลอดภยั ค่าโฆษณาและค่าบริหารจดัการ โดยอายุของสัญญาดังกล่าวมี
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาบริการ ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
จ่ายช าระภายใน     

ภายใน 1 ปี 34 32 31 31 
1 ถึง 3 ปี - - - 1 

28.5 ภาระผูกพนัอ่ืน 

ในปี 2549 บริษทัฯไดข้ายบา้นพร้อมท่ีดินจ านวน 11 หลงั โดยลูกคา้ของบริษทัฯไดรั้บเงินกูท่ี้มีการจ านอง
เป็นประกนัจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงส าหรับการซ้ือบา้นพร้อมท่ีดินดงักล่าว เน่ืองจากบา้นพร้อมท่ีดิน
ขา้งตน้อยูน่อกผงัจดัสรรในโครงการแห่งหน่ึงของบริษทัฯ ธนาคารจึงขอให้บริษทัฯให้ค  ามัน่กบัธนาคารวา่
บริษทัฯจะซ้ือทรัพยท่ี์จ านองคืนจากลูกคา้ในกรณีท่ีลูกคา้ไม่มีทางเขา้ - ออก หรือลูกคา้ผิดนดัช าระหน้ีกบั
ธนาคารและจะช าระยอดหน้ีท่ีคา้งช าระของลูกคา้ต่อธนาคารพาณิชยใ์นราคาเท่ากบัยอดหน้ีท่ีคา้งช าระหรือ
ราคาตลาดของทรัพยท่ี์จ านองแล้วแต่จ านวนใดท่ีสูงกว่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ยอดหน้ีคงคา้งของ
ลูกคา้กบัธนาคารคงเหลือจ านวน 6.9 ลา้นบาท (2560: 9.6 ลา้นบาท) 

29. เคร่ืองมือทางการเงิน 

29.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 
“การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้ าประกัน                              
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน                   
เงินกูย้ืมระยะสั้ นจากกิจการอ่ืน และเงินกู้ยืมระยะยาว บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 
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ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ เงินให้กูย้ืม และลูกหน้ี
อ่ืน ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ี
เหมาะสม ดงันั้นบริษทัฯและบริษทัย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการให้
สินเช่ือ นอกจากน้ี การให้สินเช่ือของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
มีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยูจ่  านวนมากราย จ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยอาจตอ้ง
สูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้ เงินให้กู ้ยืม และลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยู่ใน                          
งบแสดงฐานะการเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้ าประกัน เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงิน                              
เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการอ่ืน และเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีมี
ดอกเบ้ีย สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัรา
ดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบ
ก าหนด หรือวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ได้
ดงัน้ี 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 

 งบการเงินรวม 

 
อตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีภายใน 1 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด ไม่มีดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 

     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 20 19 39 0.10 - 0.38 
เงินลงทุนชัว่คราว - - 13 13 - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 37 37 - 
หนี้สินทางการเงิน      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ัน
จากสถาบนัการเงิน 

38 358 - 396 3.75, 3.80, MLR - 1.75 
และ MOR 

เงินกูย้ืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 157 - - 157 5.00 - 7.60 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการอ่ืน 200 - - 200 6.20 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 192 192 - 
เงินกูย้มืระยะยาว - 1,003 - 1,003 MLR - 1.00 ถึง                   

MLR - 2.00 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 

 งบการเงินรวม 

 

อตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีภายใน 1 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด ไม่มีดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 

     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 5 40 45 0.13 - 0.75 

เงินลงทุนชัว่คราว - - 38 38 - 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 32 32 - 

หนี้สินทางการเงิน      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ัน
จากสถาบนัการเงิน 

85 95 - 180 3.78, 3.80 และ                       
MLR - 3.00 

เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการอ่ืน 295 - - 295 5.50 - 6.50 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 133 133 - 
เงินกูย้มืระยะยาว - 748 - 748 MLR - 1.00 ถึง                      

MLR - 1.85 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

อตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีภายใน 1 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด ไม่มีดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 

     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 10 18 28 0.37 - 0.38 
เงินลงทุนชัว่คราว - - 13 13 - 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 60 - - 60 6.00 - 7.60 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 24 24 - 
หนี้สินทางการเงิน      
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 38 - - 38 3.75 และ 3.80 
เงินกูย้ืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 100 - - 100 5.00 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการอ่ืน 200 - - 200 6.20 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 171 171 - 
เงินกูย้มืระยะยาว - 789 - 789 MLR - 1.00 ถึง                  

MLR - 1.85 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

อตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีภายใน 1 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด ไม่มีดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 

     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 3 40 43 0.13 - 0.75 
เงินลงทุนชัว่คราว - - 38 38 - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 23 23 - 
หนี้สินทางการเงิน      
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 85 95 - 180 3.78, 3.80 และ              

MLR - 3.00 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการอ่ืน 295 - - 295 5.50 - 6.50 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ี - - 115 115 - 
เงินกูย้มืระยะยาว - 603 - 603 MLR - 1.0 ถึง                        

MLR - 1.85 
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเน่ืองจากธุรกรรมทางการเงินของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยอยูใ่นรูปสกุลเงินบาท 

29.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นและเงินกูย้ืม                            
มีอตัราดอกเบ้ียใกล้เคียงกับอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรม                           
ของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

30. การบริหารจัดการทุน  

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทาง
การเงินท่ีเหมาะสมและการด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

กลุ่มบริษทับริหารจดัการสถานะของทุนโดยใช้อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) ณ วนัท่ี    
31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.8:1 (2560: 0.6:1) (เฉพาะบริษทัฯ: 0.6:1 
(2560: 0.5:1)) 

31. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2562 มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุม
สามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯเพื่ออนุมติัเร่ืองการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรา
หุน้ละ 0.07 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจ านวน 44.93 ลา้นบาท 

32. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2562 
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