
 

 

บริษทั สัมมากร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2562 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั สัมมากร จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั สัมมากร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั)                                 
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม                         
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ                                 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และไดต้รวจสอบ                                 
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สัมมากร จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ผลการด าเนินงานและ                          
กระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั สัมมากร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของ
บริษทั สัมมากร จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ตามท่ีระบุใน
ขอ้ก าหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์            
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้                          
ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ                      
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี 
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้
ไดร้วมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบ
ส าหรับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

กลุ่มบริษทัมีรายไดห้ลกัในระหวา่งปี ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์รายไดจ้ากการใหเ้ช่า และรายได้
ค่าบริการ ซ่ึงรับรู้รายการตามนโยบายบญัชีเร่ืองการรับรู้รายไดแ้ละสัญญาเช่าระยะยาว ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 5 ทั้งน้ีรายไดท่ี้กลุ่มบริษทัรับรู้ในแต่ละงวดเป็นจ านวนเงินท่ีมีสาระส าคญั และกลุ่มบริษทั
เขา้ท าสัญญากบัลูกคา้เป็นจ านวนมาก โดยเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้มีความหลากหลาย เช่น 
เง่ือนไขอตัราค่าเช่าและค่าบริการ ขา้พเจา้ใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัความครบถว้นและการรับรู้รายไดใ้นงบการเงิน
ตามนโยบายบญัชีของกลุ่มบริษทั 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบเร่ืองการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทัโดยประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในท่ี
เก่ียวขอ้งกบัรายได ้ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายอสังหาริมทรัพยท่ี์เกิดขึ้นในระหวา่งปีและ                                                                                                                  
ช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี สุ่มตวัอยา่งสัญญาเช่าและบริการและตรวจสอบเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาเช่า
และบริการ เพื่อประเมินการรับรู้รายไดว้า่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาต่างๆ และสอดคลอ้งกบันโยบาย
การรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทั   

ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให ้                                                         
ความเช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ข้อมูลอ่ืนนั้น                                                         
มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูล                                                                 
ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพื่อใหมี้
การด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 



3 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน                                                          
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถ
จดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด 

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

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของ                                                                     
กลุ่มบริษทั 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ง                                 
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน                                                                                  
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น
ของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูง
กวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซง                                                                    
การควบคุมภายใน 
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• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ         
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 

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

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ                                                           
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อ                                                              
การก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ                                                        
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการ
ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน                             
ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการ                                                   
ท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์
ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าว
สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะ                                                                
จะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 

ฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5813 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 14 กุมภาพนัธ์ 2563 



บริษัท สัมมากร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 8 86,371,719        39,336,058        16,998,106        27,998,213        

เงินลงทุนชวัคราว 9 271,061,597      12,502,453        271,061,597      12,502,453        

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 10 34,084,336        36,963,518        28,583,386        23,602,110        

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ย 7 -                         -                         -                         60,000,000        

ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 11 2,166,732,968   2,525,645,083   2,166,732,968   2,525,645,083   

เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมา 8,941,814          10,658,386        8,941,814          10,658,386        

เงินมดัจาํจ่ายค่าทดิีน 54,900,000        125,338,500      54,900,000        -                         

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 7,023,667          6,388,583          4,642,911          3,383,818          

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,629,116,101   2,756,832,581   2,551,860,782   2,663,790,063   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 12 1,478,100          -                         250,000             -                         

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                         -                         408,399,255      408,399,255      

เงินลงทุนระยะยาวอืน 14 153,250,800      -                         -                         -                         

ทดิีนรอการพฒันา 15 1,564,506,036   650,320,893      827,443,986      121,989,338      

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 16 965,193,061      1,056,799,385   490,347,970      524,482,269      

อาคารและอุปกรณ์ 17 16,017,942        45,035,272        11,527,320        30,962,897        

สินทรัพยไ์ม่มตีวัตน 18 8,163,455          6,793,831          8,102,974          6,791,092          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 25,048,882        16,668,161        24,736,505        16,502,631        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 177,312,820      12,230,520        100,974,001      11,797,506        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,910,971,096   1,787,848,062   1,871,782,011   1,120,924,988   

รวมสินทรัพย์ 5,540,087,197   4,544,680,643   4,423,642,793   3,784,715,051   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท สัมมากร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน

   จากสถาบนัการเงิน 20 35,000,000        396,189,639      35,000,000        37,517,364        

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 21 152,036,448      191,693,499      131,555,152      171,221,365      

เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 7 200,000,000      157,000,000      500,000,000      100,000,000      

เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการอืน 22 246,350,443      199,997,987      246,350,443      199,997,987      

เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 34,097,378        42,608,341        32,714,337        40,290,253        

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 23 648,473,553      177,925,540      43,368,500        130,339,500      

เงินประกนัการเช่ารับทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 9,753,021          34,836,320        5,292,500          6,062,120          

ค่าเช่ารับล่วงหนา้ส่วนทีรอรับรู้เป็นรายไดภ้ายในหนึงปี 16 34,286,672        -                         12,615,896        -                         

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 25,327,313        3,418,172          -                         1,692,906          

หนีสินหมุนเวยีนอืน 33,315,140        11,867,466        12,053,981        10,121,038        

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 1,418,639,968   1,215,536,964   1,018,950,809   697,242,533      

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินรับล่วงหนา้ตามสญัญาโอนสิทธิและ

   หนา้ทตีามสญัญาจะซือจะขายทดิีน 31.5 24,936,000        -                         24,936,000        -                         

ค่าเช่ารับล่วงหนา้ - สุทธิจากส่วนทีรอรับรู้เป็นรายไดภ้ายในหนึงปี 16 991,732,782      -                         368,849,473      -                         

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 23 557,045,925      825,253,484      557,045,925      658,967,868      

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 24 19,329,787        14,199,607        19,329,787        14,199,607        

เงินประกนัการเช่ารับ - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 5,491,759          20,053,520        4,813,519          5,674,643          

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 2,276,200          -                         -                         -                         

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 8,524,371          10,793,038        13,213,686        9,327,284          

รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน 1,609,336,824   870,299,649      988,188,390      688,169,402      

รวมหนสิีน 3,027,976,792   2,085,836,613   2,007,139,199   1,385,411,935   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท สัมมากร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

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

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มลูค่าแลว้

      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 25 64,180,303        64,180,303        64,180,303        64,180,303        

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,118,407,411   1,085,650,150   1,074,264,437   1,057,063,959   

ส่วนตาํกวา่ทุนจากการเปลียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้

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

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,393,629,304   2,360,872,043   2,416,503,594   2,399,303,116   

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทั 118,481,101      97,971,987        -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,512,110,405   2,458,844,030   2,416,503,594   2,399,303,116   

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,540,087,197   4,544,680,643   4,423,642,793   3,784,715,051   

-                     -                     -                     -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษทั สัมมากร จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 1,802,836,236          1,105,847,032      1,107,309,324      1,105,847,032      

รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 106,686,412             105,505,212         66,743,542           67,750,753           

รายไดค่้าบริการ 157,075,214             158,129,977         63,904,552           60,570,171           

เงินปันผลรับ 13 -                                -                           107,949,702         -                           

รายไดอื้น:

   กาํไรจากการโอนสิทธิและหนา้ทีตามสญัญาจะซือจะขายทีดิน 11 196,482,572             -                           -                           -                           

   รายไดจ้ากการยกเลิกสญัญาเช่า 14,571,429               -                           14,571,429           -                           

   รายไดจ้ากการรับโอนอาคารใหเ้ช่า 16 12,014,212               -                           12,014,212           -                           

   อืน ๆ 12,780,820               24,814,521           38,416,655           25,844,704           

รวมรายได้ 2,302,446,895          1,394,296,742      1,410,909,416      1,260,012,660      

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนจากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 1,413,555,873          802,794,475         885,078,909         802,794,475         

ตน้ทุนจากการใหเ้ช่า 45,077,804               44,178,591           12,153,823           12,220,711           

ตน้ทุนจากการใหบ้ริการ 148,120,849             142,519,093         87,989,290           81,593,422           

ค่าใชจ่้ายในการขาย 159,062,871             91,991,513           111,791,989         90,781,108           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 178,351,390             142,927,072         164,387,967         143,694,882         

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 16 40,913,284               -                           38,405,913           -                           

รวมค่าใช้จ่าย 1,985,082,071          1,224,410,744      1,299,807,891      1,131,084,598      

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 317,364,824             169,885,998         111,101,525         128,928,062         

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (73,321,695)              (65,300,967)         (55,819,836)         (58,225,981)         

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 244,043,129             104,585,031         55,281,689           70,702,081           

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 19 (51,639,209)              (22,631,451)         7,956,036             (15,571,922)         

กําไรสําหรับปี 192,403,920             81,953,580           63,237,725           55,130,159           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

    - สุทธิจากภาษีเงินได้ (1,111,356)                1,544,980             (1,111,356)           1,544,980             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี (1,111,356)                1,544,980             (1,111,356)           1,544,980             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 191,292,564             83,498,560           62,126,369           56,675,139           

การแบ่งปันกําไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 78,794,508               81,982,198           63,237,725           55,130,159           

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 113,609,412             (28,618)                

192,403,920             81,953,580           

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 77,683,152               83,527,178           62,126,369           56,675,139           

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 113,609,412             (28,618)                

191,292,564             83,498,560           

กําไรต่อหุ้น 27

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.12                          0.13                      0.10                      0.09                      

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) 641,800,446             641,800,446         641,800,446         641,800,446         

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม
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บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

ส่วนของผูมี้

ส่วนตาํกวา่ทุน ส่วนไดเ้สียที

ทุนเรือนหุ้น จากการเปลียนแปลง รวม ไม่มีอาํนาจ รวม

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า สัดส่วนการถือหุ้น ส่วนของผูถื้อหุ้น ควบคุม ส่วนของ

ชาํระแลว้ หุ้นสามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในบริษทัยอ่ย ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที 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               

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมเพมิขนึ -                           -                           -                           -                           -                           -                           98,000,605           98,000,605               

เงินปันผลจา่ย (หมายเหตุ 30) -                           -                           -                           (32,090,022)          -                           (32,090,022)          -                           (32,090,022)              

ยอดคงเหลือ ณ วันที 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           

-                                

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 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           

กาํไรสาํหรับปี -                           -                           -                           78,794,508           -                           78,794,508           113,609,412         192,403,920              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                           -                           -                           (1,111,356)            -                           (1,111,356)            -                           (1,111,356)                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                           -                           -                           77,683,152           -                           77,683,152           113,609,412         191,292,564              

เงินปันผลจา่ย (หมายเหตุ 30) -                           -                           -                           (44,925,891)          -                           (44,925,891)          -                           (44,925,891)              

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ยลดลงจากเงินปันผลของบริษทัยอ่ย -                           -                           -                           -                           -                           -                           (93,100,298)          (93,100,298)              

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 641,800,446         636,258,408         64,180,303           1,118,407,411      (67,017,264)          2,393,629,304      118,481,101         2,512,110,405           

-                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ
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บริษัท สัมมากร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

ทุนเรือนหุน้ รวม

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนของ

ชาํระแลว้ หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี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 30) -                                   -                                   -                                   (32,090,022)                 (32,090,022)                 

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

 -                                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 641,800,446                636,258,408                64,180,303                  1,057,063,959             2,399,303,116             

กาํไรสาํหรับปี -                                   -                                   -                                   63,237,725                  63,237,725                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                                   -                                   -                                   (1,111,356)                   (1,111,356)                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                   -                                   -                                   62,126,369                  62,126,369                  

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30) -                                   -                                   -                                   (44,925,891)                 (44,925,891)                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562 641,800,446                636,258,408                64,180,303                  1,074,264,437             2,416,503,594             

 -                                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม
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บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 244,043,129         104,585,031         55,281,689            70,702,081            

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษี

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 50,358,697            50,731,597            16,993,350            20,309,070            

   ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) (404,481)               (522,686)               -                             26,405                   

   ค่าเผือการดอ้ยค่าตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 295,594                 -                             295,594                 -                             

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชวัคราว (668,880)               (210,129)               (668,880)               (210,129)               

   รายไดจ้ากการรับโอนอาคารใหเ้ช่า (12,014,212)          -                             (12,014,212)          -                             

   กาํไรจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (1,445,754)            (312,558)               (606,084)               (279,189)               

   ขาดทุนจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 40,918,868            468,532                 38,405,917            -                             

   รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ (2,580,717)            -                             (1,002,723)            -                             

   รายไดจ้ากค่าตอบแทนสิทธิการเช่าทียงัไม่ถือเป็นรายได้ (26,897,279)          (16,780,951)          (27,885,661)          (15,747,618)          

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 5,504,816              2,529,277              5,504,816              2,529,277              

   รายไดเ้งินปันผล -                             -                             (107,949,702)        -                             

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 67,486,773            62,825,048            50,048,705            53,136,263            

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 364,596,554         203,313,161         16,402,809            130,466,160         

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขนึ) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 3,283,663              (3,988,572)            (4,981,276)            (823,298)               

   ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 886,948,076         299,208,652         358,616,521         299,208,652         

   เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมา 1,716,572              8,888,752              1,716,572              8,888,752              

   เงินมดัจาํจ่ายค่าทดีิน 70,438,500            (125,338,500)        (54,900,000)          -                             

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (635,084)               (1,255,979)            (1,259,093)            (186,480)               

   ทดีินรอการพฒันา (1,436,245,263)     (714,776,900)        (703,513,326)        (193,390,472)        

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (76,995,830)          553,815                 (55,373,007)          438,118                 

หนีสินดาํเนินงานเพมิขนึ (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื (40,827,268)          57,362,908            (41,938,523)          55,321,177            

   เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 43,322,316            18,322,237            45,245,745            17,351,865            

   ค่าเช่ารับล่วงหนา้ส่วนทีรอรับรู้เป็นรายได้ 1,028,600,172      -                             382,468,092         -                             

   เงินประกนัการเช่า (39,645,060)          1,825,301              (1,630,744)            748,060                 

   หนีสินหมุนเวียนอนื 21,713,843            1,227,603              2,199,111              636,100                 

   จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (1,763,831)            (1,922,273)            (1,763,831)            (1,922,273)            

   หนีสินไม่หมุนเวียนอืน (1,510,213)            2,707,361              4,644,855              (162,201)               

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 822,997,147         (253,872,434)        (54,066,095)          316,574,160         

   จ่ายดอกเบีย (58,454,247)          (58,970,792)          (35,583,972)          (43,014,262)          

   จ่ายภาษีเงินได้ (123,643,222)        (21,004,384)          (35,496,394)          (13,420,959)          

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 640,899,678         (333,847,610)        (125,146,461)        260,138,939         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม

7



บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

ซือเงินลงทุนชวัคราว (1,062,500,000)     (593,370,000)        (1,062,500,000)     (593,370,000)        

ซือเงินลงทุนระยะยาวอืน (153,250,800)        -                             -                             -                             

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชวัคราว 804,609,736         619,094,727         804,609,736         619,094,727         

เงินฝากธนาคารทีมีภาระผูกพนัเพมิขนึ (1,478,100)            -                             (250,000)               -                             

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บริษทัยอ่ยลดลง (เพิมขนึ) -                             -                             60,000,000            (60,000,000)          

เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             -                             -                             (114,249,395)        

เงินปันผลรับ -                             -                             107,949,702         -                             

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             -                             -                             12,250,000            

ซืออสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (21,653,275)          (275,989,815)        (27,082)                 (138,775,219)        

ซืออาคารและอุปกรณ์ (5,911,011)            (7,375,615)            (2,751,319)            (2,691,725)            

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,422,487)            -                             (2,348,650)            -                             

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 23,483,445            600,248                 14,606,075            483,387                 

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 47,939,759            33,606                   -                             -                             

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (371,182,733)        (257,006,849)        (80,711,538)          (277,258,225)        

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจาก

   สถาบนัการเงินเพิมขนึ (ลดลง) (361,189,639)        215,758,639         (2,517,364)            (142,913,636)        

เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการอืนเพิมขนึ (ลดลง) 32,218,712            (107,998,018)        32,218,712            (107,998,018)        

เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัเพิมขนึ 43,000,000            157,000,000         400,000,000         100,000,000         

เงินสดรับจากผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                             98,000,605            -                             -                             

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,053,913,266      703,684,715         547,939,777         590,696,003         

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (851,572,812)        (448,525,421)        (736,832,720)        (404,772,636)        

จ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (1,024,622)            (874,756)               (1,024,622)            (874,756)               

จ่ายเงินปันผล (44,925,891)          (32,090,022)          (44,925,891)          (32,090,022)          

เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ยใหแ้ก่ส่วนไดเ้สีย

   ทไีม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (93,100,298)          -                             -                             -                             

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (222,681,284)        584,955,742         194,857,892         2,046,935              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 47,035,661            (5,898,717)            (11,000,107)          (15,072,351)          

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 86,371,719            39,336,058            16,998,106            27,998,213            

-                             -                             -                             -                             

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพมิเติม 

รายการทีไม่ใช่เงินสด

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

   โอนทีดินรอการพฒันาเป็นตน้ทุนการพฒันา

      โครงการอสังหาริมทรัพย์ 528,476,964         420,973,086         -                             420,973,086         

   โอนทีดินรอการพฒันาเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน -                             1,893,765              -                             1,893,765              

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

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

   โอนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน -                             115,172                 -                             115,172                 

   รับโอนอาคารใหเ้ช่า 12,014,212            -                             12,014,212            -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม

8
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บริษัท สัมมากร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

บริษัท สัมมากร จ ากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจดัตั้ งและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย                                                                         
โดยมีบริษทั อาร์พีซีจี จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่
ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ี 86 อาคาร                                              
สัมมากรเพลส ชั้น 3 ถนนรามค าแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 

2.  เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจัดท าขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี                                       
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวนัท่ี                                              
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย  งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั สัมมากร จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
(รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งขึ้นใน อตัราร้อยละ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุ้น 

   2562 2561 

   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดยบริษทัฯ     

บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั พฒันาท่ีดินในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลให้

เป็นศูนยก์ารคา้ประชาคมแบบครบวงจร 

ประเทศไทย 100 100 

บริษทั โปรคิวบ ์เวนเจอร์ จ ากดั รับบริหารจดัการและรับบริการอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวกบัอสังหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย 100 100 

บริษทั สัมมากร พลสั จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย 51 51 

ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วน
ได้เสียในผลตอบแทนของกิจการท่ี เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ านาจในการสั่ งการกิจกรรม                                                              
ท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้
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ค) บริษทัฯน างบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ านาจใน
การควบคุมบริษทัยอ่ย จนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวมน้ี
แลว้ 

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั
ยอ่ยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรหรือขาดทุนรวม
และส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

ช) ผลแตกต่างระหว่างราคาจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัย่อยเพิ่มเติมกบัมูลค่าทางบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิ
ของบริษทัย่อยตามสัดส่วนท่ีซ้ือเพิ่ม ได้แสดงไวใ้นงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 
ภายใตห้วัขอ้ “ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย” 

2.3 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับ                                       
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ี เร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐาน                                                             
การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติ
ทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท                                  
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ึงได้มีการเปล่ียนแปลงหลักการส าคัญ 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐาน                                                 
การบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี 

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

บริการโฆษณา 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กับสัญญาท่ีท ากับลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้
สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอน
ส าหรับการรับรู้รายได้ท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ านวนเงินท่ี
สะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบ
ให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลสะสมของการน ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยปรับปรุงกบั
ก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือ
จดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผูใ้ช้
มาตรฐาน ยกเวน้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดังต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการ
ส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการ
วดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและ
การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้                              
จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผล
บงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัคาดวา่การน ามาตรฐานฉบบัน้ีมาใช ้จะมีผลกระทบจากรายการดงัต่อไปน้ี 

- การจัดประเภทและวัดมูลค่ ายุ ติ ธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบ ริษัท ท่ี ไม่ ใ ช่                                                                            
บริษทัจดทะเบียน - กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่
บริษทัจดทะเบียน และจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทุน หรือผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ทั้งน้ีหากเลือกแสดงการเปล่ียนแปลง
มูลค่ายติุธรรมในภายหลงัของเงินลงทุนใดผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนแลว้จะไม่สามารถยกเลิกได้ 

- การจดัประเภทและวดัมูลค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายประเภทตราสารทุน - กลุ่มบริษทัมี
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายประเภทตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนซ่ึงวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน กลุ่มบริษทัพิจารณาแลว้ว่าจะจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าว 
(บางส่วน) เป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน  ผลจากการจัด
ประเภทดังกล่าวส่วนเกิน (ต ่ากว่า) ทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพยเ์ผื่อขายท่ีถูกจัด
ประเภทใหม่ซ่ึงเคยแสดงรายการภายใตก้ าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของกลุ่มบริษทัจะถูกจดัประเภท
เป็นก าไรสะสม 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต - กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น
ต่อสินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จ าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน 
กลุ่มบริษัทจะใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ
ส าหรับลูกหน้ีการคา้ 
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ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า 
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับ
สัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนั
กบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

กลุ่มบริษทัคาดว่าจะน ามาตรฐานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติใช้คร้ังแรกโดยการปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี                                     
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัคาดว่าการน ามาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมาใช ้จะมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 คือ สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัมีจ านวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งส้ินประมาณ 26                                    
ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: ไม่มี) และหน้ีสินของกลุ่มบริษทัมีจ านวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งส้ินประมาณ 26 
ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: ไม่มี) 

4. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือ
ปฏิบัติ 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 
15 มาถือปฏิบติัในระหว่างปีปัจจุบนั โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยบนัทึก
ปรับกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ
ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั จะมีผลต่อการจดั
ประเภทรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปล่ียนไป แต่ไม่มีผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุนสุทธิของ                  
กลุ่มบริษทั 
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จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อการจดัประเภทรายการในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ตามนโยบาย
การบญัชีเดิม ลดลง 

ตามมาตรฐาน
การรายงาน 
ทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 

ตามนโยบาย
การบญัชีเดิม ลดลง 

ตามมาตรฐาน
การรายงาน 
ทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ       
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์ 1,821 (18) 1,803 1,124 (17) 1,107 
ตน้ทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย ์ 1,431 (17) 1,414 902 (17) 885 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 160 (1) 159 112 - 112 

รายการปรับปรุงขา้งตน้มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

- รายการส่งเสริมการขายท่ีกลุ่มบริษทัให้แก่ลูกคา้เม่ือไดโ้อนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยต์ามสัญญา                                                                 
จะซ้ือจะขายบา้นพร้อมท่ีดิน หน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าการจ่ายค่าธรรมเนียม
การโอนกรรมสิทธ์ิแทนลูกคา้ การยกเวน้การเรียกเก็บค่าบริการส่วนกลาง หรือการให้ส่วนลดเงินสด 
ถือเป็นการจ่ายเงินแทนลูกค้า ซ่ึงจ านวนดังกล่าวจะต้องน ามาแสดงโดยหักจากรายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพยใ์นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จากเดิมท่ีแสดงเป็นตน้ทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์
และค่าใชจ่้ายในการขาย 

5. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ  

5.1 การรับรู้รายได้ 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

รายไดจ้ากการขายบา้นพร้อมท่ีดินและรายไดจ้ากการขายหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัได้
มีการโอนอ านาจควบคุมในสินคา้ให้กบัลูกคา้แลว้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง  กล่าวคือ เม่ือมีการจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธ์ิ รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์แสดงตามมูลค่าท่ีได้รับหักด้วยส่วนลดและค่าใช้จ่ายท่ี                                                   
กลุ่มบริษทัจ่ายแทนให้แก่ลูกคา้ เง่ือนไขในการจ่ายช าระเป็นไปตามงวดการจ่ายช าระท่ีระบุในสัญญาท่ีท า
กับลูกค้า จ านวนเงินท่ีกลุ่มบริษัทได้รับจากลูกค้าก่อนการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ แสดงไว้เป็น                                 
“เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้” ในงบแสดงฐานะการเงิน  

รายได้จากการให้เช่า 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าจะรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑเ์ส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

รายได้ค่าบริการ 

รายไดค้่าบริการรับรู้ตามจ านวนเงินท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิออกใบแจง้หน้ี เน่ืองจากจ านวนดงักล่าวสอดคลอ้ง
โดยตรงกบัมูลค่าท่ีใหก้บัลูกคา้ 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
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5.2 ต้นทุนขาย 

ต้นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

ในการค านวณตน้ทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย ์กลุ่มบริษทัไดท้ าการแบ่งสรรตน้ทุนการพฒันาทั้งหมดท่ี
คาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยค านึงถึงตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริงแลว้ดว้ย) ให้กับอสังหาริมทรัพยต์่อหน่วยตามเกณฑ์
พื้นท่ีท่ีขาย  

ตน้ทุนการขายอสังหาริมทรัพยร์วมถึงตน้ทุนของสินคา้อ่ืนท่ีบริษทัฯไดส่้งมอบใหก้บัลูกคา้ตามสัญญา เช่น 
เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองตกแต่ง ซ่ึงถือเป็นส่วนควบของบา้นหรือหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัท่ีส่งมอบ  

ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ บันทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายเม่ือมีการขาย 

5.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพ
คล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากัดในการ
เบิกใช ้

5.4 ลูกหนีก้ารค้า 

ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผล
ขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์
การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี 

5.5 ต้นทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยแ์สดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใด
จะต ่ากว่า ราคาทุนประกอบด้วยต้นทุนท่ีดิน ค่าพัฒนาท่ีดิน ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง 
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุนของโครงการและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีเกิดขึ้นจริง รวมถึงประมาณการ
ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์

บริษทัฯจะบนัทึกผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ (ถา้มี) ไวใ้นส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

5.6 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือ
ไดจ้ าหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป 

ค) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน 

ง) เงินลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
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มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท าการ
สุดทา้ยของปี มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

บริษทัฯใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

5.7 ท่ีดินรอการพฒันา 

ท่ีดินรอการพฒันาเป็นท่ีดินในแต่ละโครงการซ่ึงเป็นส่วนท่ีกลุ่มบริษทัจะพฒันาต่อไปในอนาคต ท่ีดินรอ
การพฒันาแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 

5.8 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการท ารายการ 
หลงัจากนั้น กลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและ                                                              
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ 5 ถึง 30 ปี ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรวมอยู่ในการค านวณ
ผลการด าเนินงาน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่างระหว่างจ านวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์น
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนในปีท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 

5.9 อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการ ให้ประโยชน์
โดยประมาณดงัน้ี 

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

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 

กลุ่มบริษัทตัดรายการอาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการ
จ าหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 
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5.10 ต้นทุนการกู้ยืม 

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ท่ีใช้ในการได้มา การก่อสร้าง การผลิตสินทรัพย์หรือการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ไดถู้กน าไปรวมเป็นราคา
ทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพยน์ั้นจะอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่งประสงค ์ส่วนตน้ทุนการกูย้ืม
อ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้ืมประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดขึ้นจาก
การกูย้มืนั้น 

ส าหรับเงินกู้ท่ีกู ้มาโดยมีวตัถุประสงค์เฉพาะเพื่อพัฒนาโครงการ ดอกเบ้ียจ่ายท่ีบันทึกเป็นต้นทุน
ประกอบดว้ยดอกเบ้ียท่ีจ่ายจริงหักดว้ยรายไดจ้ากการน าเงินกูน้ั้นไปลงทุนชัว่คราว (ถา้มี) ส่วนเงินท่ีกูม้า
เพื่อวตัถุประสงคท์ัว่ไป ดอกเบ้ียท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนจะค านวณโดยการคูณรายจ่ายของโครงการดว้ยอตัรา
การตั้งขึ้นเป็นทุน อตัราการตั้งขึ้นเป็นทุนคืออตัราถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของตน้ทุนการกูย้มืในระหว่างปีท่ีไม่
รวมตน้ทุนการกูย้มืของเงินท่ีกูม้าโดยเฉพาะ 

5.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ าหน่าย 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 
ของสินทรัพยน์ั้น 

 กลุ่มบริษทัตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่า
สินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างนอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากดัของกลุ่มบริษทัคือ ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ มีอายุการให้
ประโยชน์ 3, 5 และ 10 ปี 

5.12 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกับกลุ่มบริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมกลุ่มบริษทั 
หรือถูกกลุ่มบริษทัควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักลุ่ม
บริษทั 

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิ                                                                                   
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารส าคญั 
กรรมการหรือพนกังานของกลุ่มบริษทัท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 
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5.13 สัญญาเช่าระยะยาว 

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

5.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัหาก
มีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
คืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึง
มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า 
ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์กลุ่มบริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่า
จะได้รับจากสินทรัพยแ์ละค านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการ
ประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะ
ของสินทรัพย์ท่ีก าลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย  กลุ่มบริษัทใช้
แบบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ านวนเงินท่ีกิจการสามารถ
จะไดม้าจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่าย  

กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

5.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

บริษทัฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและ
เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์อง
บริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

บริษทัฯมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและตาม
โครงการผลตอบแทนพนักงานอ่ืน ๆ ซ่ึงบริษทัฯถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงั
ออกจากงานส าหรับพนกังาน นอกจากนั้น บริษทัฯจดัให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน 
ไดแ้ก่ โครงการเงินรางวลัการปฏิบติังานครบก าหนดระยะเวลา 
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บริษัทฯค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit 
Credit Method)โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้ าการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอ่ืนของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน 

 ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ านวนในก าไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีมีการแกไ้ขโครงการหรือลดขนาด
โครงการ หรือเม่ือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.16 ประมาณการหนีสิ้น 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดขึ้นแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภาระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

5.17 ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดย
ค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้
อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ
ใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน
และจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะไม่มีก าไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 
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กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดขึ้นเก่ียวขอ้ง
กบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

5.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้                                                                        
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่า
ยติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจ า 

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ีส่งผล
กระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี
เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมี
ดงัน้ี 
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ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

ในการประมาณค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ี
คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

ประมาณการต้นทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

ในการค านวณต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ บริษทัฯต้องประมาณต้นทุนทั้ งหมดท่ีจะใช้ในการพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงประกอบด้วย ตน้ทุนท่ีดิน ตน้ทุนการพฒันาท่ีดิน ตน้ทุนค่าออกแบบและ
ก่อสร้าง ต้นทุนงานสาธารณูปโภค ต้นทุนการกู้ยืมเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารไดป้ระมาณการตน้ทุนดงักล่าวขึ้นจากประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจและจะ
ทบทวนการประมาณการดงักล่าวเป็นระยะ ๆ หรือเม่ือตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการอยา่งมี
นยัส าคญั 

อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึก
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ี
ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ือง
กบัสินทรัพยน์ั้น 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและขาดทุน
ทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ
ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องประมาณการว่า                            
กลุ่มบริษทัควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวน
ก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

การจัดประเภทเงินกู้ยืมระยะยาว 

ในการจดัประเภทส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ฝ่ายบริหารตอ้งใช้
ดุลยพินิจในการประมาณการการไถ่ถอนหลกัประกนัและจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนด
ท่ีระบุในสัญญาเงินกูน้ั้น ๆ 
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ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของ
พนักงาน  

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน
ของพนกังานประมาณขึ้นตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการ
นั้ น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้ นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปล่ียนแปลงในจ านวน
พนกังาน เป็นตน้ 

7. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจท่ีส าคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  ซ่ึงรายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2562 2561 2562 2561  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการให้เช่า - - 13.1 12.6 ราคาตามสัญญา 
รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 27.4 18.0 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 1.1 2.7 ร้อยละ 6.00 ถึง 7.91 ต่อปี 

 (2561: ร้อยละ 4.65 ถึง 7.60 ต่อปี) 
เงินปันผลรับ - - 107.9 - ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดจ้ากการขายอาคารและอุปกรณ์ - - 14.6 - ราคาตามสัญญา 
รายไดค้่าธรรมเนียมการค ้าประกนั - - 0.3 - ร้อยละ 1.00 ต่อปี ของภาระ                 

ค  ้าประกนั 
ค่าเช่าจ่าย - - 1.7 1.3 ราคาตามสัญญา 
ค่าบริการ - - 1.1 2.3 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 1.7 - ร้อยละ 3.20 ถึง 5.65 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดจ้ากการให้เช่า 3.0 2.7 1.5 1.3 ราคาตามสัญญา 
รายไดค้่าบริการ 1.6 4.0 - - ราคาตามสัญญา 
เงินปันผลจ่าย 93.1 - - - ตามท่ีประกาศจ่าย 
ดอกเบ้ียจ่าย 5.3 1.4 4.8 0.9 ร้อยละ 5.00 ถึง 7.60 ต่อปี  

 (2561: ร้อยละ 5.00 ถึง 7.60 ต่อปี) 
ค่าบริการ 0.2 0.2 0.2 0.2 ราคาตลาด 
ค่าบริหารจดัการ 9.0 - - - ราคาตามสัญญา 
ค่าธรรมเนียมการค ้าประกนั 0.2 - - - ร้อยละ 1.00 ต่อปี ของภาระ                 

ค  ้าประกนั 
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ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
(หมายเหตุ 10)     
บริษทัยอ่ย - - 8,804 4,258 
อื่น ๆ 104 1,633 96 124 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 104 1,633 8,900 4,382 
     
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั     
(แสดงรวมอยูใ่นสินทรัพยห์มุนเวียนอื่น)     
บริษทัยอ่ย - - 60 60 

รวมเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 60 60 
     
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าค า้ประกัน - กจิการที่เกี่ยวข้องกัน     
(แสดงรวมอยูใ่นสินทรัพยห์มุนเวียนอื่นและ                              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น)     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูถื้อหุน้ในบริษทัยอ่ย) 3,737 - - - 
รวมเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าค ้าประกนั - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,737 - - - 
     
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
(หมายเหตุ 21)     
บริษทัยอ่ย - - 584 77 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูถื้อหุน้ในบริษทัยอ่ย) 9,630 561 - - 
อื่น ๆ 1,183 4,174 1,183 880 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,813 4,735 1,767 957 
     
ค่าเช่ารับล่วงหน้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 381,516 50 

รวมเงินรับล่วงหนา้ค่าเช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 381,516 50 
     
เงินรับล่วงหน้าค่าค า้ประกัน - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั     
(แสดงรวมอยูใ่นหน้ีสินหมุนเวียนอื่นและ                        
หน้ีสินไม่หมนุเวียนอื่น)     

บริษทัยอ่ย - - 6,071 - 
รวมเงินรับล่วงหนา้ค่าค ้าประกนั - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 6,071 - 
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เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 

ยอดคงค้างของเงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นระหว่างกลุ่มบริษัท ณ วันท่ี  31 ธันวาคม  2562 และ  2561 และ                                                        
การเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นดงักล่าว มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินให้กูย้ืม 
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ ์

ยอดคงเหลือ                        
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 
เพ่ิมขึ้น 
ระหว่างปี 

ลดลง 
ระหว่างปี 

ยอดคงเหลือ                        
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 

บริษทั เพียวสัมมากร                                
ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั บริษทัยอ่ย - 155,000 (155,000) - 

บริษทั สัมมากร พลสั จ ากดั บริษทัยอ่ย 60,000 60,000 (120,000) - 

รวม  60,000 215,000 (275,000) - 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 

ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระยะสั้ นระหว่างกลุ่มบริษัท  ณ  วัน ท่ี  31 ธันวาคม  2562 และ  2561 และ                                                                                           
การเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นดงักล่าว มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกูย้ืม 
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ ์

ยอดคงเหลือ                       
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 
เพ่ิมขึ้น 
ระหว่างปี 

ลดลง 
ระหว่างปี 

ยอดคงเหลือ                     
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 

บริษทั เพียวสัมมากร                                
ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั บริษทัยอ่ย - 300,000 - 300,000 

บริษทั สัมมากร พลสั จ ากดั บริษทัยอ่ย - 150,000 (150,000) - 

รวม  - 450,000 (150,000) 300,000 

เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากบริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากัด เป็นเงินกู้ยืมในรูปตัว๋สัญญาใช้เงินมี
ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 5.65 ต่อปี 
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เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินกูย้ืมระยะสั้นระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
และ 2561 และการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

เงินกูย้ืม 
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ ์

ยอดคงเหลือ                     
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 
เพ่ิมขึ้น 
ระหว่างปี 

ลดลง 
ระหว่างปี 

ยอดคงเหลือ                    
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 
บริษทั อาร์พีซีจี จ ากดั (มหาชน)  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 100,000 400,000 (300,000) 200,000 
บริษทั แอสเซท โปร กรุ๊ป จ ากดั ผูถื้อหุ้นใน

บริษทัยอ่ย 57,000 57,000 (114,000) - 

รวม  157,000 457,000 (414,000) 200,000 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกูย้ืม 
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ ์

ยอดคงเหลือ                  
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 
เพ่ิมขึ้น 
ระหว่างปี 

ลดลง 
ระหว่างปี 

ยอดคงเหลือ                  
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 
บริษทั อาร์พีซีจี จ ากดั (มหาชน)  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 100,000 400,000 (300,000) 200,000 

รวม  100,000 400,000 (300,000) 200,000 

เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากบริษัท อาร์พีซีจี จ ากัด (มหาชน) มีก าหนดช าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบ้ียภายใน                                               
6 เดือน โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 5.00 ต่อปี 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานท่ีให้แก่
กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 17.9 17.2 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1.4 0.4 
รวม 19.3 17.6 
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8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
เงินสด 252 307 190 190 
เงินฝากธนาคาร 86,120 39,029 16,808 27,808 
รวม 86,372 39,336 16,998 27,998 

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2562 เงินฝากธนาคารมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ  0.10 - 0.38 ต่อปี  (2561: ร้อยละ                                                                       
0.10 - 0.38 ต่อปี) (เฉพาะบริษทัฯ: ร้อยละ 0.22 - 0.38 ต่อปี (2561: ร้อยละ 0.37 - 0.38 ต่อปี)) 

9. เงินลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทุนชั่วคราว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดซ่ึง
แสดงตามมูลค่ายุติธรรมคิดเป็นจ านวนเงิน 271 ลา้นบาท (2561: 13 ลา้นบาท) ทั้งน้ีมูลค่ายุติธรรมของเงิน
ลงทุนในหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นมูลค่ายติุธรรมในระดบัท่ี 2 
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10. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน 8 1,509 - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8 1,509 - - 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน 8,868 13,422 - - 
 3 - 6 เดือน 2,538 753 - - 
 6 - 12 เดือน 1,567 755 - - 
 มากกว่า 12 เดือน 4,239 3,761 - - 

รวม 17,212 18,691 - - 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (3,240) (3,644) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 13,972 15,047 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 13,980 16,556 - - 

ลูกหนีอ่ื้น     
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 96 124 8,900 3,794 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 52,591 49,425 52,448 48,395 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 588 
เงินทดรองจ่าย 3,606 5,205 3,606 5,205 
ลูกหน้ีอ่ืน 3,575 5,417 3,393 5,384 

รวม 59,868 60,171 68,347 63,366 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (39,764) (39,764) (39,764) (39,764) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 20,104 20,407 28,583 23,602 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 34,084 36,963 28,583 23,602 
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11. ต้นทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีพฒันาแลว้ 65,471 190,346 
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างระหวา่งพฒันา 2,101,558 2,335,299 
รวม 2,167,029 2,525,645 
หกั: ส ารองผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ (296) - 
สุทธิ 2,166,733 2,525,645 

ในระหวา่งปี บริษทัฯไดร้วมตน้ทุนการกูย้มืเขา้เป็นตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์โดยค านวณ
จากอตัราการตั้งขึ้นเป็นทุนซ่ึงเป็นอตัราถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของเงินกูด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 
ตน้ทุนการกูย้มืส่วนท่ีรวมเป็นตน้ทุนของท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง     
(ลา้นบาท) - 4 

อตัราการตั้งขึ้นเป็นทุน (ร้อยละ) - 4.7 - 4.8 

บริษทัฯได้น าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่บนท่ีดินของโครงการไปจดจ านองเพื่อค ้าประกันวงเงินเบิกเกิน
บญัชีและเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 2,131 ลา้นบาท (2561: 2,492 ลา้นบาท) 

เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัย่อยไดท้ าสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินผืนหน่ึงซ่ึงประกอบดว้ยท่ีดินจ านวน
หลายแปลงและท าสัญญาโอนสิทธิและหนา้ท่ีตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินส าหรับท่ีดินอีกผืนหน่ึงกบัลูกคา้
รายหน่ึงรวมมูลค่าตามสัญญาทั้งส้ิน 1,062 ลา้นบาท โดยบริษทัย่อยไดรั้บช าระเงินมดัจ าในวนัท าสัญญา                           
จะซ้ือจะขายท่ีดินจ านวน 135 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัย่อยไดด้ าเนินการโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินดงักล่าว และ
โอนสิทธิและหนา้ท่ีตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินรวมถึงไดรั้บช าระเงินในส่วนท่ีเหลือทั้งหมดเรียบร้อยแลว้
ในวนัท่ี 4 เมษายน 2562 บริษทัย่อยจึงบนัทึกรับรู้รายการขายท่ีดินและการโอนสิทธิและหนา้ท่ีตามสัญญา
จะซ้ือจะขายท่ีดินดงักล่าวในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับไตรมาสท่ีสองของปีปัจจุบนั 

12. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั 

ยอดคงเหลือดงักล่าวเป็นบญัชีเงินฝากออมทรัพยซ่ึ์งกลุ่มบริษทัไดน้ าไปค ้าประกนัไวก้บัธนาคารเพื่อเป็น
หลกัประกนัการออกหนงัสือค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 
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13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ

ระหว่างปี 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

   ร้อยละ ร้อยละ     
บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั 260,000 260,000 100 100 305,900 305,900 11,050 - 

บริษทั โปรคิวบ ์เวนเจอร์ จ ากดั 500 500 100 100 500 500 - - 
บริษทั สัมมากร พลสั จ ากดั 200,000 200,000 51 51 101,999 101,999 96,900 - 
รวม     408,399 408,399 107,950 - 

14. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สัดส่วน เงินลงทุน สัดส่วน เงินลงทุน 
 เงินลงทุน 2562 2561 เงินลงทุน 2562 2561 
 ร้อยละ   ร้อยละ   

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย       

ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยบ์วัหลวง เค.อี.รีเทล 

1.30 110,501 - - - - 

เงินลงทุนท่ัวไป - บริษัทอ่ืน 
บริษทั เบรน เวค็ จ ากดั 19.00 42,750 - - - - 

       

รวม   153,251 -  - - 

เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (บริษทัย่อย) เขา้ลงทุนในหุ้นสามญั
ของบริษทั เบรน เว็ค จ ากัด จ านวน 285,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 150 บาท รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน 42.75 ลา้นบาท                                                                     
ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 19 ของจ านวนหุ้นทั้งส้ินของบริษทัดังกล่าว บริษทัย่อยได้จดัประเภท                                                   
เงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน เน่ืองจากบริษทัย่อยไม่มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญต่อบริษัท
ดงักล่าว ทั้งน้ีบริษทัยอ่ยไดจ่้ายช าระค่าหุ้นทั้งหมดตามสัดส่วนการถือหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2562 

เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (บริษทัย่อย) ไดด้ าเนินการซ้ือ
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี.รีเทลเป็นจ านวน
11,510,500 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.60 บาท รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน 110.5 ล้านบาท ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วน                             
การลงทุนร้อยละ 1.3 ของหน่วยทรัสตท่ี์ออกและเสนอขาย  
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15. ท่ีดินรอการพฒันา 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
ราคาทุน 1,566,139 651,954 829,077 123,622 
หกั: ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าโครงการ (1,633) (1,633) (1,633) (1,633) 

รวม 1,564,506 650,321  827,444 121,989 

 ณ วัน ท่ี  31 ธันวาคม  2562 กลุ่ มบ ริษัท ได้จดจ านองท่ี ดินรอการพัฒน าจ านวน  1,326 ล้านบาท                             
(2561: 494 ลา้นบาท) เพื่อค ้ าประกันวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของกลุ่มบริษทั 
(เฉพาะบริษทัฯ: 588 ลา้นบาท (2561: ไม่มี)) 

16. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ท่ีดิน 

อาคารให้
เช่า 

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง รวม ท่ีดิน 

อาคารให้
เช่า 

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง รวม 

ณ วันที่ 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 

ณ วันที่ 31ธันวาคม 2562         
ราคาทุน 547,457 629,598 2,352 1,179,407 444,252 93,454 - 537,706 
หกั:  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (214,214) - (214,214) - (47,358) - (47,358) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 547,457 415,384 2,352 965,193 444,252 46,096 - 490,348 
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การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับปี 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 1,056,799 803,238 524,482 378,019 
ซ้ือสินทรัพย ์ 21,653 275,990 27 138,775 
รับโอนระหว่างปี - มูลค่าสุทธิตามบญัชี - 12,261 - 14,940 
รับโอนอาคารให้เช่า 12,014 - 12,014 - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (88,858) (502) (38,406) - 
ค่าเส่ือมราคา (36,415) (34,188) (7,769) (7,252) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 965,193 1,056,799 490,348 524,482 

ในระหว่างปี  บ ริษัทฯได้รับการโอนอาคารตามสัญญาเช่าท่ี ดิน ท่ีบริษัทฯท ากับบริษัทแห่งหน่ึง                                            
เน่ืองจากบริษทัดงักล่าวผิดนัดช าระหน้ีตามสัญญาเช่า ทั้งน้ีเม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 บริษทัดงักล่าว        
ไดเ้ขา้ท าสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยให้อาคารและส่ิงปลูกสร้างทั้งหมดท่ีอยู่บนท่ีดินเช่านั้นโอน
เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัฯในฐานะผูใ้ห้เช่าทันที บริษทัฯบันทึกรับรู้อาคารและรายได้จากการรับโอน
อาคารดงักล่าวจ านวน 12.0 ลา้นบาท ตามมูลค่ายติุธรรมของอาคารซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ 

เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติใหบ้ริษทัฯ และ/หรือ บริษทัยอ่ย เขา้
ท าธุรกรรมให้เช่าทรัพยสิ์นระยะยาวของโครงการสัมมากร เพลส รามค าแหง (เวสต์) โครงการสัมมากร 
เพลส รังสิต และโครงการสัมมากร เพลส ราชพฤกษ ์รวมถึงการจ าหน่ายทรัพยสิ์นประเภทสังหาริมทรัพยท่ี์
เก่ียวข้องกับการด าเนินศูนย์การค้าของแต่ละโครงการ ซ่ึงเป็นทรัพย์สินของบริษัท เพียวสัมมากร                                        
ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (บริษทัยอ่ย) และธุรกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกรรมดงักล่าวใหแ้ก่กองทรัสตเ์พื่อ
การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยป์ระเภทคอมมูนิต้ีมอลล ์ 

ต่อมา เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2562 บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (บริษทัย่อย) ไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่า
ระยะยาวกบัผูแ้ทนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยบ์วัหลวง เค.อี.รีเทล (กองทรัสต์) 
โดยบริษทัย่อยตกลงให้เช่าช่วงท่ีดินและให้เช่าอาคารและส่วนควบอาคารของโครงการเป็นระยะเวลา 30 ปี 
เป็นจ านวนเงินรวม 1,029 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัย่อยไดบ้นัทึกไวใ้นบญัชี “ค่าเช่ารับล่วงหนา้” ในงบแสดงฐานะ
ทางการเงิน และจะทยอยรับรู้เป็นรายไดค้่าเช่าโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า รวมถึงไดจ้ าหน่ายทรัพยสิ์น
บางส่วนของคอมมูนิต้ีมอลล ์มูลค่าตามบญัชีรวมทั้งส้ิน 71.4 ลา้นบาท ใหก้บักองทรัสตด์งักล่าวเรียบร้อยแลว้ 
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ในระหว่างปี บริษทัฯไดบ้นัทึกผลขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจ านวน 38.4 
ลา้นบาท ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เน่ืองจากบริษทัฯไดท้ าการร้ือ
ถอนอาคารใหเ้ช่าเดิม เพื่อปรับปรุงพื้นท่ีด าเนินงาน 

กลุ่มบริษทัได้น าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน
ประมาณ 42 ลา้นบาท (2561: 609 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีเงินกูย้มืระยะสั้นและเงินกูย้ืม
ระยะยาวท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน (เฉพาะบริษทัฯ: 38 ลา้นบาท (2561: 76 ลา้นบาท)) 

มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพย์

เพื่อการลงทุน 1,708,953 1,701,221 1,310,141 1,302,409 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประกอบดว้ยท่ีดินและอาคารให้เช่า มูลค่ายุติธรรมของท่ีดินให้เช่าใชเ้กณฑ์
ราคาตลาดโดยบริษทัฯไดอ้า้งอิงกบัราคาประเมินท่ีดินท่ีประกาศโดยกรมธนารักษ์ ส่วนมูลค่ายุติธรรมของ
อาคารและอุปกรณ์ให้ เช่าประเมินโดยผู ้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้                                            
(Income Approach) ข้อสมมติฐานหลักท่ีใช้ในการประเมินราคาอาคารดังกล่าวประกอบด้วย อัตรา
ผลตอบแทน อตัราคิดลด อตัราพื้นท่ีว่างระยะยาว และอตัราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า มูลค่ายุติธรรม
ของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเป็นขอ้มูลล าดบัชั้นระดบัท่ี 3 
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17. อาคารและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 

อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

อุปกรณ์และ
เคร่ืองใช้
ส านกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน      
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 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 
ซ้ือเพ่ิม 60 1,424 - 4,427 5,911 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (25,044) (41,842) (545) - (67,431) 
โอนเขา้ (โอนออก) 84 3,198 - (3,282) - 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 109,875 55,545 16,419 1,145 182,984 
ค่าเส่ือมราคาสะสม      
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 121,976 81,251 11,588 - 214,815 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 6,796 6,964 1,585 - 15,345 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/ตดั
จ าหน่าย (4,566) (4,399) (1,342) - (10,307) 

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

ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีโอนออกไปเป็น
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (27,933) (2,686) - - (30,619) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 96,273 74,041 11,831 - 182,145 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 5,537 5,615 1,738 - 12,890 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/ตดั
จ าหน่าย (12,404) (32,444) (545) - (45,393) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 89,406 47,212 13,024 - 149,642 
ค่าเผ่ือการด้อยค่า      
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 16,131 1,193 - - 17,324 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 16,131 1,193 - - 17,324 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 16,131 1,193 - - 17,324 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี      
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 22,371 17,531 5,133 - 45,035 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 4,338 7,140 3,395 1,145 16,018 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี    
2561 (จ านวน 3.4 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนจากการให้เช่า ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 15,345 
2562 (จ านวน 3.2 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนจากการให้เช่า ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 12,890 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อาคาร 

และส่วนปรับปรุง
อาคาร 

อุปกรณ์และ
เคร่ืองใช้
ส านกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน      
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 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 
ซ้ือเพ่ิม 60 1,421 - 1,270 2,751 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (25,044) (2,827) (545) - (28,416) 
โอนเขา้ (โอนออก) 84 41 - (125) - 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 109,875 38,700 16,419 1,145 166,139 
ค่าเส่ือมราคาสะสม      
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 123,315 43,062 11,588 - 177,965 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 7,004 3,283 1,585 - 11,872 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/ตดั
จ าหน่าย (4,566) (1,813) (1,342) - (7,721) 

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

ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีโอนออกไปเป็น
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (29,480) (2,686) - - (32,166) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 96,273 35,413 11,831 - 143,517 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 4,275 2,174 1,738 - 8,187 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/ตดั
จ าหน่าย (11,142) (2,729) (545) - (14,416) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 89,406 34,858 13,024 - 137,288 
ค่าเผ่ือการด้อยค่า      
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 16,131 1,193 - - 17,324 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 16,131 1,193 - - 17,324 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 16,131 1,193 - - 17,324 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี      
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 22,371 3,459 5,133 - 30,963 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 4,338 2,649 3,395 1,145 11,527 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี     
2561 (ค่าเส่ือมราคาทั้งหมดรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 11,872 

2562 (ค่าเส่ือมราคาทั้งหมดรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 8,187 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอาคารและอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงั                                                       
ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 105.0 
ลา้นบาท (2561: 124.0 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 95.1 ลา้นบาท (2561: 93.3 ลา้นบาท)) 

18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีเป็นซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 
แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562:   
ราคาทุน 17,048 16,636 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (8,885) (8,533) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 8,163 8,103 

   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561:   
ราคาทุน 14,960 14,287 
หกั:  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (8,166) (7,496) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 6,794 6,791 

การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับปี 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 6,794 - 6,791 - 
ซ้ือเพิ่ม 2,422 - 2,349 - 
รับโอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย ์- มูลค่าสุทธิ
ตามบญัชี - 8,108 - 8,091 

โอนออกระหวา่งปีไปยงัอสังหาริมทรัพยเ์พื่อ
การลงทุน - มูลค่าสุทธิตามบญัชี - (115) - (115) 

ค่าตดัจ าหน่าย (1,053) (1,199) (1,037) (1,185) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 8,163 6,794 8,103 6,791 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปีรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
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19. ภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลส าหรับปี 57,466 21,682 - 15,114 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (5,827) 949 (7,956) 458 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน                              
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 51,639 22,631 (7,956) 15,572 

จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไร (ขาดทุน) 
   จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (278) 386 (278) 386 

รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 244,043 104,585 55,282 70,702 

     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษ ี 48,809 20,917 11,056 14,140 
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถน ามาค านวณภาษีได ้ 2,830 1,714 2,578 1,432 

เงินปันผลท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษี - - (21,590) - 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ใน                                        
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 51,639 22,631 (7,956) 15,572 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,866 2,840 3,866 2,840 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าอาคารและอุปกรณ์ 3,464 3,464 3,464 3,464 
ส ารองค่าใชจ้่ายในการจดัตั้งนิติบคุคลหมู่บา้น
จดัสรร 1,491 1,491 1,491 1,491 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 8,601 8,682 7,952 7,952 
ตน้ทุนเงินกูย้ืมท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิทางภาษ ี 1,500 1,564 1,500 1,564 
ขาดทนุทางภาษท่ีียงัไม่ไดใ้ช ้ 6,388 - 6,388 - 
อื่น ๆ (261) (1,373) 76 (808) 

รวม 25,049 16,668 24,737 16,503 
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
อื่น ๆ 2,276 - - - 

รวม 2,276 - - - 

20. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2562 2561 2562 2561 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR - 12,673 - - 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 3.85 35,000 383,517 35,000 37,517 
 รวม  35,000 396,190 35,000 37,517 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯค ้าประกนัโดยอสังหาริมทรัพยเ์พื่อ
การลงทุนและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างในโครงการของบริษทัฯ 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีของบริษทัย่อยค ้าประกนัโดยอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัย่อย และท่ีดิน
พร้อมส่ิงปลูกสร้างในโครงการของบริษทัย่อย รวมถึงค ้ าประกันโดยบริษทัฯและกรรมการของบริษัท                                                
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงของบริษทัยอ่ย 
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21. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 43,594 79,316 39,276 75,449 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 3,294 - - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 22,667 32,168 17,682 22,848 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,242 17 90 94 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 17,592 21,152 16,395 19,304 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,420 - - - 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 951 1,248 811 1,093 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,151 1,424 1,677 863 
ตน้ทุนการก่อสร้างคา้งจ่าย 4,920 7,684 4,920 7,684 
เงินประกนัการก่อสร้าง 51,499 45,390 50,704 43,886 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 152,036 191,693 131,555 171,221 

22. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการอ่ืน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เงินกูย้ืมดงักล่าวเป็นตัว๋แลกเงิน โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.20 ต่อปี และไม่มี
หลกัประกนั (2561: 6.20 ต่อปี) 

23. เงินกู้ยืมระยะยาว 

ยอดคงเหลือของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ส่วนของบริษทัฯ:     
บริษทั สัมมากร จ ากดั (มหาชน) 600,414 789,307 600,414 789,307 
ส่วนของบริษทัยอ่ย:     
บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 106,143 213,872 - - 
บริษทั สัมมากร พลสั จ ากดั 498,962 - - - 
รวมเงินกูย้มืระยะยาว 1,205,519 1,003,179 600,414 789,307 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (648,473) (177,926) (43,368) (130,339) 
รวมเงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 557,046 825,253 557,046 658,968 
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บริษัทฯ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯประกอบดว้ยวงเงินกูย้ืมหลาย
สัญญาจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศวงเงินรวม 4,049 ลา้นบาท (2561: 3,353 ลา้นบาท) เงินกูย้มืส่วนใหญ่
คิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นต ่าของธนาคาร (MLR) ลบอตัราท่ีก าหนดในสัญญา และมีก าหนด
ช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือนหรือช าระคืนเงินตน้เม่ือมีการปลอดจ านองหลกัประกนัให้แก่
ลูกคา้ท่ีซ้ือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัฯ และตอ้งช าระคืนเงินตน้ทั้งหมดภายในเดือนมีนาคม 2563 
ถึงพฤษภาคม 2568  

บริษทัฯจดจ านองอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในโครงการของบริษทัฯ เป็น
หลกัประกนัเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัฯ 

บริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษทัย่อยประกอบด้วยวงเงินกู้ยืม
หลายสัญญาจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศวงเงินรวม 996 ลา้นบาท (2561: 452 ลา้นบาท) เงินกูย้ืมส่วน
ใหญ่คิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมขั้นต ่าของธนาคาร (MLR) ลบอตัราท่ีก าหนดในสัญญา และมี
ก าหนดช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือนและตอ้งช าระคืนเงินตน้ทั้งหมดภายในเดือนตุลาคม 
2566 ถึงพฤศจิกายน 2571 (2561: เดือนกุมภาพนัธ์ 2564 ถึงพฤศจิกายน 2571) 

เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัย่อยค ้าประกนัโดยการจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในโครงการของบริษทัย่อย 
รวมถึงค ้าประกนัโดยบริษทัฯและกรรมการของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงของบริษทัย่อย 

สัญญากู้ยืมส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัได้ระบุเง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัในเร่ืองต่าง ๆ เช่นการด ารงอตัราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัย่อยสองแห่งไม่สามารถด ารงอตัราส่วนทางการเงินและขอ้ปฏิบติับาง
ประการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญากูย้ืมเงินระยะยาวจากธนาคารพาณิชยไ์ด ้อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อยดงักล่าว
อยู่ในระหวา่งการขอพิจารณาผอ่นปรนส าหรับการทดสอบขอ้ก าหนดทางการเงินจากธนาคารผูใ้ห้กู ้ดงันั้น 
เพื่อวตัถุประสงค์ในการรายงานตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในการจดัท างบการเงินส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัย่อยจึงไดจ้ดัประเภทของเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นหน้ีสินหมุนเวียนทั้ง
จ านวน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใช้จ านวน 2,293 
ลา้นบาท (2561: 1,767 ลา้นบาท) 
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24. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเ ม่ือออกจากงานแสดงได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 14,200 15,524 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  1,631 2,130 
ตน้ทุนบริการในอดีต 3,370 - 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 504 399 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (1,764) (1,922) 
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 1,389 (1,931) 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี  19,330 14,200 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงใน                                               
ราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงได้ก าหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส าหรับลูกจ้างซ่ึงท างาน
ติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมายดงักล่าว
มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการ
ส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษทัฯมีหน้ีสินส ารองผลประโยชน์
ระยะยาวของพนกังานเพิ่มขึ้น 3.4 ลา้นบาท บริษทัฯบนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้
ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบก าไรขาดทุนของปีปัจจุบนั 

บริษทัฯคาดวา่จะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ เป็นจ านวนประมาณ 0.6 
ลา้นบาท (2561: ไม่มี) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ของบริษทัฯประมาณ 14.93 ปี (2561: 14.70 ปี) 
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สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมิน สรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 1.7 3.1 
อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 6.0 6.0 
อตัราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนกังาน 2.9 - 34.4 2.9 - 34.4 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังานณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 
 เพิ่มขึ้น 0.5 - 1% ลดลง 0.5 - 1% เพิ่มขึ้น 0.5 - 1% ลดลง 0.5 - 1% 
อตัราคิดลด (2) 2 (1) 2 

25. 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 าไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบนับริษทัฯไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมาย
ไวค้รบถว้นแลว้ 

26. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัมีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ตน้ทุนขายค่าท่ีดิน 890,648 304,927 362,171 304,927 
ตน้ทุนขายค่างานก่อสร้าง 466,903 429,014 466,903 429,014 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 114,124 99,858 114,124 99,858 
ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 50,359 50,732 16,993 20,309 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 110,339 83,300 87,558 82,221 
ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 60,106 35,010 37,090 35,010 
ค่าธรรมเนียม 14,732 12,689 11,743 11,887 
ค่าพนกังานรักษาความปลอดภยั 59,890 55,922 48,538 45,401 
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27. ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

28. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ท่ี
น าเสนอต่อคณะกรรมการของกลุ่มบริษทัซ่ึงเป็นผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานของกลุ่ม
บริษทัมีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ส่วนงานพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์ ส่วนงานให้เช่า ส่วนงานบริการ 

การตดัรายการ 
บญัชีระหว่างกนั รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
รายไดจ้ากภายนอก 1,803 1,106 107 105 157 158 - - 2,067 1,369 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - 15 14 2 2 (17) (16) - - 

รายไดท้ั้งส้ิน 1,803 1,106 122 119 159 160 (17) (16) 2,067 1,369 

ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน 389 261 61 61 9 16   459 338 
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทีไ่มไ่ดปั้นส่วน           
รายไดอ้ื่น         236 25 
ค่าใชจ้่ายในการขาย         (159) (50) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร         (219) (143) 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน         (73) (65) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้         (52) (23) 

ก าไรส าหรับปี          192 82 

สินทรัพยข์องส่วนงานกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส่วนงานพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์ ส่วนงานให้เช่า ส่วนงานบริการ งบการเงินรวม 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4 7 17 21 13 9 34 37 
ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์ 2,167 2,526 - - - - 2,167 2,526 
เงินมดัจ าจ่ายค่าท่ีดิน 55 125 - - - - 55 125 
ท่ีดินรอการพฒันา 1,565 650 - - - - 1,565 650 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - 965 1,057 - - 965 1,057 
อาคารและอุปกรณ์ 12 31 4 14 - - 16 45 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8 7 - - - - 8 7 
สินทรัพยอ่ื์น       730 98 
รวมสินทรัพย ์       5,540 4,545 

กลุ่มบริษทัใชเ้กณฑใ์นการก าหนดราคาระหวา่งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 
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ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์ 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพยท่ี์แสดงอยู่ใน                                                      
งบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

ในปี 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ  10                                               
ของรายไดข้องกิจการ 

29. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบญัญติักองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ถึง 10 
ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด 
(ประเทศไทย) จ ากดั และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุน
ของบริษทัฯ ในระหว่างปี 2562 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ านวน 4.6 ลา้นบาท (2561: 
4.4 ลา้นบาท) 

30. เงินปันผลจ่าย 

เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ มีมติอนุมติัให้ จ่ายเงินปันผลจาก                      
ผลการด าเนินงานของปี 2561 แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ินจ านวน 45 ลา้นบาท
บริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ในวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2562 

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

31. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

31.1 การค า้ประกนั 

ก) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีหนังสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษทั
เพื่อค ้าประกนัการใช้ไฟฟ้าและการจดัให้มีสาธารณูปโภคเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 405 ลา้น
บาท (2561: 409 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 402 ลา้นบาท (2561: 405 ลา้นบาท)) 

ข) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการค ้ าประกันเงินกู้ยืมและวงเงิน
สินเช่ือจากธนาคารของบริษทัยอ่ย ในวงเงินกูจ้  านวน 634 ลา้นบาท 
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31.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนดงัน้ี 

ก) กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาจา้งส ารวจ ออกแบบ และก่อสร้างโครงการของกลุ่มบริษทัท่ี
ตอ้งจ่ายช าระในอนาคตเป็นจ านวนเงินทั้งส้ินประมาณ 31 ลา้นบาท (2561: 79 ลา้นบาท) (เฉพาะของ
บริษทัฯ: 21 ลา้นบาท (2561: 43 ลา้นบาท)) 

ข) บริษทัฯมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งท าการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยท่ี์ไดมี้การท าสัญญาซ้ือขายกบั
ลูกคา้แลว้ใหแ้ลว้เสร็จ เป็นจ านวนเงินประมาณ 0.6 ลา้นบาท (2561: 12 ลา้นบาท) 

ค) กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าท่ีดินตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินเป็นจ านวนเงิน 509 ลา้นบาท 
(2561: 293 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 509 ลา้นบาท (2561: ไม่มี)) 

31.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

กลุ่มบริษทัได้เขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการเช่าป้ายโฆษณา พื้นท่ีในอาคาร รถยนต์และ
อุปกรณ์ โดยอายขุองสัญญาดงักล่าวมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 9 ปี 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีต้องจ่ายในอนาคตทั้ งส้ินภายใต้สัญญาเช่า
ด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
จ่ายช าระ     

ภายใน 1 ปี 7.9 4.2 4.3 5.4 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 14.6 - - - 
มากกวา่ 5 ปี 13.5 - - - 

กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดซ่ึ้งเก่ียวขอ้งกบัการให้เช่าท่ีดินและพื้นท่ีในอาคาร
ศูนยก์ารคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคต
ทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานดงักล่าวดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
รับช าระ     

ภายใน 1 ปี 23 48 22 27 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 62 75 57 72 
มากกวา่ 5 ปี 98 109 82 169 
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31.4 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าบริการท าความสะอาด ค่ารักษา
ความปลอดภยั ค่าโฆษณาและค่าบริหารจดัการ โดยอายขุองสัญญาดงักล่าวมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 

กลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาบริการ ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
จ่ายช าระ     

ภายใน 1 ปี 36 34 36 31 

31.5 ภาระผูกพนัอ่ืน 

ก) ในปี 2549 บริษัทฯได้ขายบ้านพร้อมท่ีดินจ านวน 11 หลัง โดยลูกค้าของบริษัทฯได้รับเงินกู้ท่ี มี                                                                     
การจ านองเป็นประกนัจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงส าหรับการซ้ือบา้นพร้อมท่ีดินดงักล่าว เน่ืองจาก
บา้นพร้อมท่ีดินขา้งตน้อยู่นอกผงัจดัสรรในโครงการแห่งหน่ึงของบริษทัฯ ธนาคารจึงขอให้บริษทัฯ                                                       
ให้ค  ามัน่กับธนาคารว่าบริษทัฯจะซ้ือทรัพยท่ี์จ านองคืนจากลูกคา้ในกรณีท่ีลูกคา้ไม่มีทางเขา้ - ออก 
หรือลูกคา้ผิดนัดช าระหน้ีกับธนาคารและจะช าระยอดหน้ีท่ีคา้งช าระของลูกค้าต่อธนาคารพาณิชย ์                                                        
ในราคาเท่ากบัยอดหน้ีท่ีคา้งช าระหรือราคาตลาดของทรัพยท่ี์จ านองแลว้แต่จ านวนใดท่ีสูงกวา่ ณ วนัท่ี                                                   
31 ธันวาคม 2562 ยอดหน้ีคงค้างของลูกค้ากับธนาคารคงเหลือจ านวน  4.8 ล้านบาท (2561: 6.9                                           
ลา้นบาท) 

ข) เม่ือวนัท่ี 23 ธันวาคม 2562 บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน
แปลงหน่ึงกับบริษัทแห่งหน่ึง มูลค่าตามสัญญา 25 ล้านบาท ต่อมาบริษัทฯได้เข้าท าสัญญา                     
ให้สิทธิในการขายคืนทรัพยสิ์นกับบริษทัดังกล่าว (ผูรั้บสิทธิ) โดยการขายนั้นขึ้นอยู่กับเง่ือนไขใน
สัญญาบางประการ ซ่ึงถา้ผูรั้บสิทธิไม่บรรลุเง่ือนไขดงักล่าว ผูรั้บสิทธิอาจเสนอขายท่ีดินกลบัคืนให้
บริษทัฯจ านวน 274 ล้านบาท และส่ิงปลูกสร้างท่ีก่อสร้างบนท่ีดินดังกล่าว โดยบริษัทฯจะจ่ายคืน
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นแลว้และท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตท่ีผูรั้บสิทธิได้เขา้ท าสัญญาก่อสร้างไปแลว้ทั้งหมด             
ในจ านวนไม่เกิน 110 ลา้นบาท รวมถึงจ่ายช าระค่าปรับในอตัราร้อยละ 8 ของราคาซ้ือขายท่ีดินและ                 
ส่ิงปลูกสร้างดงักล่าว  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯไดรั้บช าระเงินค่าโอนสิทธิและหนา้ท่ีตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน
จ านวน 25 ลา้นบาท จากบริษทัดงักล่าวแลว้ ซ่ึงแสดงรายการไวใ้นบญัชี “เงินรับล่วงหน้าตามสัญญา
โอนสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน” ในงบแสดงฐานะการเงิน และตามเง่ือนไขของ
สัญญาให้สิทธิในการขายคืนทรัพยสิ์น บริษทัฯได้วางเงินประกันหน้าท่ีของผูใ้ห้สิทธิตามสัญญา                  
เป็นจ านวนเงิน 55 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของบญัชี “สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน” ในงบแสดง
ฐานะการเงิน 
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32. เคร่ืองมือทางการเงิน 

32.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สด เงินลงทุนชัว่คราว ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั เงินเบิกเกินบญัชี
และเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินกูย้ืมระยะสั้นจาก
กิจการอ่ืน และเงินกูย้ืมระยะยาว กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมี
นโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการค้า เงินให้กู ้ยืม และลูกหน้ีอ่ืน                                     
ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม 
ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ี การให้
สินเช่ือของกลุ่มบริษทัไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยู่จ  านวน
มากราย จ านวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ี
การคา้ เงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีส าคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                                                         
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เงินกูย้ืมระยะสั้น
จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการอ่ืน และเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ีย สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึง
ใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัรา
ดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบ
ก าหนด หรือวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ได้
ดงัน้ี 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 

 งบการเงินรวม 

 
อตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีภายใน 1 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด ไม่มีดอกเบ้ีย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย                         
(ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 69 17 86 0.10 - 0.38 
เงินลงทุนชัว่คราว - - 271 271 - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - - 34 34 - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั - 1 - 1 0.38 
หนีสิ้นทางการเงิน      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน 

35 - - 35 3.85 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 200 - - 200 5.00 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการอื่น 246 - - 246 6.20 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - - 152 152 - 
เงินกูย้ืมระยะยาว - 1,206 - 1,206 MLR - 1.25 ถึง                   

MLR - 2.00 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 

 งบการเงินรวม 

 
อตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีภายใน 1 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด ไม่มีดอกเบ้ีย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย                     
(ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 20 19 39 0.10 - 0.38 
เงินลงทุนชัว่คราว - - 13 13 - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - - 37 37 - 
หนีสิ้นทางการเงิน      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน 

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

เงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 157 - - 157 5.00 - 7.60 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการอื่น 200 - - 200 6.20 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - - 192 192 - 
เงินกูย้ืมระยะยาว - 1,003 - 1,003 MLR - 1.00 ถึง                   

MLR - 2.00 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

อตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีภายใน 1 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด ไม่มีดอกเบ้ีย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย                       
(ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 3 14 17 0.22 - 0.38 
เงินลงทุนชัว่คราว - - 271 271 - 
ลกูหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - - 29 29 - 
หนีสิ้นทางการเงิน      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน 

35 - - 35 3.85 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 500 - - 500 5.00 - 5.65 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการอื่น 246 - - 246 6.20 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - - 132 132 - 
เงินกูย้ืมระยะยาว - 600 - 600 MLR - 1.25 ถึง                  

MLR - 1.85 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

อตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีภายใน 1 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด ไม่มีดอกเบ้ีย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย                             
(ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 10 18 28 0.37 - 0.38 
เงินลงทุนชัว่คราว - - 13 13 - 
เงินให้กูยื้มระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 60 - - 60 6.00 - 7.60 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - - 24 24 - 
หนีสิ้นทางการเงิน      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน 

38 - - 38 3.75 และ 3.80 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 100 - - 100 5.00 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการอื่น 200 - - 200 6.20 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - - 171 171 - 
เงินกูย้ืมระยะยาว - 789 - 789 MLR - 1.00 ถึง                  

MLR - 1.85 
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเน่ืองจากธุรกรรม
ทางการเงินของกลุ่มบริษทัอยูใ่นรูปสกุลเงินบาท 

32.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

33. การบริหารจัดการทุน  

วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัคือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ี
เหมาะสมและการด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

กลุ่มบริษทับริหารจดัการสถานะของทุนโดยใช้อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) ณ วนัท่ี                                             
31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากับ 1.2:1 (2561: 0.8:1) และเฉพาะบริษทัฯมี
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.8:1 (2561: 0.6:1) 

34. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2563 มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุม
สามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯเพื่ออนุมติัเร่ืองการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรา
หุน้ละ 0.09 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจ านวน 57.76 ลา้นบาท 

35. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2563 
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