
 

บริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานและงบการเงินรวมระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับ                                         

งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและ                                              

งบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่                                                       

ของบริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 

สมัมากร จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูล                                     

ทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล                                                

ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน

ของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น

ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

ฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน ์

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5813 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 7 สิงหาคม 2561 



บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561
(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12,080               45,235               8,094                 43,071               

เงินลงทุนชัว่คราว -                         38,017               -                         38,017               

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 2 -                         -                         100,000             -                         

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3 36,547               32,452               25,613               22,805               

ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 4 2,377,005          2,403,881          2,377,005          2,403,881          

เงินมดัจาํจ่ายค่าท่ีดิน 98,878               7,136                 98,878               7,136                 

เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมา 15,916               19,547               15,916               19,547               

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 7,807                 5,133                 6,505                 3,196                 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,548,233          2,551,401          2,632,011          2,537,653          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ท่ีดินรอการพฒันา 5 429,786             340,023             429,786             340,023             

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                         -                         306,400             306,400             

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 7 913,980             803,238             388,036             378,019             

อาคารและอุปกรณ์ 8 58,093               68,465               44,242               58,182               

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17,291               18,004               17,008               17,347               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 12,153               16,198               11,665               12,236               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,431,303          1,245,928          1,197,137          1,112,207          

รวมสินทรัพย์ 3,979,536          3,797,329          3,829,148          3,649,860          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561
(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 10 157,788             180,431             157,788             180,431             

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 11 129,407             132,571             116,383             114,818             

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน 12 227,049             294,650             227,049             294,650             

เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 52,207               41,067               46,863               38,686               

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี 13 146,199             80,651               101,595             36,501               

เงินประกนัการเช่ารับท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 22,324               23,350               5,406                 5,465                 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 1,735                 2,740                 -                         -                         

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 9,186                 10,096               8,141                 8,941                 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 745,895             765,556             663,225             679,492             

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ี

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13 931,739             667,369             841,394             566,883             

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 14 14,726               15,524               14,726               15,524               

เงินประกนัการเช่ารับ - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 31,586               29,715               5,617                 5,524                 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 11,278               9,731                 9,712                 7,720                 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 989,329             722,339             871,449             595,651             

รวมหนีสิ้น 1,735,224          1,487,895          1,534,674          1,275,143          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561
(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 15

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 641,800,446 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

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

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

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

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

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 64,180               64,180               64,180               64,180               

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 969,091             1,034,213          952,236             1,032,479          

ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้

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

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,244,312          2,309,434          2,294,474          2,374,717          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,244,312          2,309,434          2,294,474          2,374,717          

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,979,536          3,797,329          3,829,148          3,649,860          

-                     -                     -                     -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561
(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 117,084             222,548             117,084             222,548             

รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 29,275               27,332               16,903               17,046               

รายไดค่้าบริการ 38,780               40,316               15,154               14,167               

รายไดอ่ื้น 6,718                 1,550                 6,530                 3,933                 

รวมรายได้ 191,857             291,746             155,671             257,694             

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 98,461               166,956             98,461               166,956             

ตน้ทุนจากการใหเ้ช่า 15,548               9,026                 3,112                 2,936                 

ตน้ทุนจากการใหบ้ริการ 34,860               33,361               20,157               19,660               

ค่าใชจ่้ายในการขาย 13,173               20,163               12,991               19,991               

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 32,498               34,878               33,084               35,163               

รวมค่าใช้จ่าย 194,540             264,384             167,805             244,706             

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (2,683)                27,362               (12,134)              12,988               

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (16,766)              (13,021)              (15,068)              (11,136)              

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (19,449)              14,341               (27,202)              1,852                 

ภาษีเงินได ้(ค่าใชจ่้าย) / รายได้ 9 (1,644)                (4,372)                11                      (1,838)                

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (21,093)              9,969                 (27,191)              14                      

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 16

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน

   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.03287) 0.01553 (0.04237) 0.00002

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561
(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 264,129             378,173             264,129             378,173             

รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 55,750               57,366               33,948               33,967               

รายไดค่้าบริการ 78,265               78,614               29,874               27,998               
รายไดอ่ื้น 11,908               3,080                 11,986               7,677                 

รวมรายได้ 410,052             517,233             339,937             447,815             

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 214,765             275,031             214,765             275,031             

ตน้ทุนจากการใหเ้ช่า 24,601               20,687               6,014                 5,822                 

ตน้ทุนจากการใหบ้ริการ 69,390               68,646               40,200               40,421               

ค่าใชจ่้ายในการขาย 31,473               38,638               31,063               38,238               

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 65,990               74,998               66,500               74,528               

รวมค่าใช้จ่าย 406,219             478,000             358,542             434,040             

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,833                 39,233               (18,605)              13,775               

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (32,571)              (26,194)              (29,209)              (22,282)              

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (28,738)              13,039               (47,814)              (8,507)                

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 9 (4,294)                (5,849)                (339)                   (1,460)                

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (33,032)              7,190                 (48,153)              (9,967)                

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 16

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน

   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.05147) 0.01120 (0.07503) (0.01553)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

5



บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

ส่วนตํ่ากวา่ทุน

ทุนเรือนหุน้ จากการเปลี่ยนแปลง รวม

ที่ออกและชาํระ ส่วนเกินมูลค่า สัดส่วนการถือหุน้ ส่วนของ

เต็มมูลค่าแลว้ หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 589,410                 636,258                 58,941                   1,036,795              (67,017)                  2,254,387              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             7,190                     -                             7,190                     

ออกหุน้ปันผล (หมายเหตุ 18) 52,390                   -                             -                             (52,390)                  -                             -                             
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18) -                             -                             -                             (6,550)                    -                             (6,550)                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2560 641,800                 636,258                 58,941                   985,045                 (67,017)                  2,255,027              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 641,800                 636,258                 64,180                   1,034,213              (67,017)                  2,309,434              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             (33,032)                  -                             (33,032)                  
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18) -                             -                             -                             (32,090)                  -                             (32,090)                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2561 641,800                 636,258                 64,180                   969,091                 (67,017)                  2,244,312              

-                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั สัมมากร จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ รวม

ที่ออกและชาํระ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนของ

เตม็มูลค่าแลว้ หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 589,410                     636,258                     58,941                       1,064,023                  2,348,632                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 (9,967)                        (9,967)                        
ออกหุน้ปันผล (หมายเหตุ 18) 52,390                       -                                 -                                 (52,390)                      -                                 
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18) -                                 -                                 -                                 (6,550)                        (6,550)                        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2560 641,800                     636,258                     58,941                       995,116                     2,332,115                  

 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 641,800                     636,258                     64,180                       1,032,479                  2,374,717                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 (48,153)                      (48,153)                      
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18) -                                 -                                 -                                 (32,090)                      (32,090)                      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2561 641,800                     636,258                     64,180                       952,236                     2,294,474                  

 -                                 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (28,738)               13,039                (47,814)               (8,507)                 
รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคา 24,957                22,598                10,064                10,087                
   ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) (194)                    6,299                  26                       5,193                  
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว (96)                      (183)                    (96)                      (183)                    
   ขาดทุนจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 119                     63                       119                     9                         
   รายไดจ้ากค่าตอบแทนสิทธิการเช่าท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้ (8,363)                 (7,764)                 (7,850)                 (7,252)                 
   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 1,040                  1,956                  1,040                  1,956                  
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 30,682                24,653                26,397                20,741                
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 19,407                60,661                (18,114)               22,044                
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (3,901)                 (5,843)                 (2,834)                 (4,045)                 
   ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 26,876                41,536                26,876                41,536                
   เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมา 3,631                  (5,166)                 3,631                  (5,166)                 
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 845                     (1,226)                 212                     (1,135)                 
   ท่ีดินรอการพฒันา (88,541)               (78,012)               (88,541)               (78,012)               
   เงินมดัจาํจ่ายค่าท่ีดิน (91,742)               -                         (91,742)               -                         
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 631                     (405)                    571                     (885)                    
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (3,343)                 (27,219)               1,347                  (30,064)               
   เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 18,803                13,595                15,840                15,120                
   เงินประกนัการเช่า 845                     905                     34                       1,469                  
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (910)                    (2,537)                 (800)                    (2,462)                 
   จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (1,838)                 (1,187)                 (1,838)                 (1,187)                 
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 5,661                  2,892                  2,177                  (59)                      
เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (113,576)             (2,006)                 (153,181)             (42,846)               
   จ่ายดอกเบ้ีย (24,457)               (17,442)               (20,134)               (13,508)               
   จ่ายภาษีเงินได้ (8,106)                 (6,287)                 (3,519)                 (4,509)                 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน (146,139)             (25,735)               (176,834)             (60,863)               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (228,870)             (238,506)             (228,870)             (238,506)             
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว 266,983              270,690              266,983              270,690              
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัเพิ่มข้ึน -                         (19)                      -                         (19)                      
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน -                         -                         (100,000)             -                         
ซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (116,717)             (5,509)                 (23)                      -                         
ซ้ืออุปกรณ์ (8,778)                 (5,042)                 (6,286)                 (4,141)                 
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 49                       1                         49                       -                         
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (87,333)               21,615                (68,147)               28,024                
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจาก

   สถาบนัการเงินลดลง (22,643)               (24,077)               (22,643)               (14,901)               
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการอ่ืนลดลง (74,868)               (188,166)             (74,868)               (188,166)             
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 475,617              364,914              463,617              364,914              
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (145,699)             (136,581)             (124,012)             (118,382)             
จ่ายเงินปันผล (32,090)               (6,550)                 (32,090)               (6,550)                 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 200,317              9,540                  210,004              36,915                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (33,155)               5,420                  (34,977)               4,076                  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 45,235                27,113                43,071                23,491                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 12,080                32,533                8,094                  27,567                

-                         -                         
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีไม่เป็นเงินสดประกอบดว้ย

   ซ้ือยานพาหนะภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน 3,542                  -                    3,542                  -                    

   โอนอาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์
      เพื่อการลงทุน 10,368                -                    13,047                -                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท สัมมากร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1  ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 

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

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่าง
กาลโดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดงรายการใน                               
งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแส
เงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีได้จดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั สัมมากร จ ากัด (มหาชน) และ                                  
บริษทัย่อย และจดัท าข้ึนโดยหลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560                             
และไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับ                         
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบั
การเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว                              
มาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคบัใช้ในอนาคต 

 ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง 
รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 หลกัการส าคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 เร่ือง สัญญา
ก่อสร้าง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง กิจการ
ตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่
ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับ
การรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึง                               
ส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่
ลูกคา้ และก าหนดใหกิ้จการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด
ในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน
ในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

1.5 นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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2. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน                                   
ซ่ึงรายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ และบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
   รายไดจ้ากการใหเ้ช่า - - 3.2 3.1 ราคาตามสัญญา 
   รายไดค้่าบริหารจดัการ   - - 4.5 2.7 ราคาตามสัญญา 
   ดอกเบ้ียรับ - - 0.8 - ร้อยละ 5.00 ต่อปี 
   ค่าเช่าจ่าย - - 0.3 0.3 ราคาตามสัญญา 
   ค่าบริการ - - 0.6 0.6 ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
   รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 0.8 0.4 0.2 0.2 ราคาตามสัญญา 
   รายไดค้่าบริการ 1.9 0.8 - - ราคาตามสัญญา 
   ค่าบริการ - 0.1 - 0.1 ราคาตลาด 

  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
   รายไดจ้ากการใหเ้ช่า - - 6.3 6.1 ราคาตามสัญญา 
   รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 9.0 5.4 ราคาตามสัญญา 
   ดอกเบ้ียรับ - - 0.9 - ร้อยละ 5.00 และ 5.50 ต่อปี 
   ค่าเช่าจ่าย - - 0.6 0.6 ราคาตามสัญญา 
   ค่าบริการ - - 1.1 1.3 ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
   รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 1.4 0.8 0.5 0.3 ราคาตามสัญญา 
   รายไดค้่าบริการ 2.5 1.6 - - ราคาตามสัญญา 
   ค่าบริการ 0.1 0.2 0.1 0.2 ราคาตลาด 
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ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
(หมายเหตุ 3)     
บริษทัยอ่ย - - 4,253 3,138 
อ่ืนๆ 1,550 283 90 181 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,550 283 4,343 3,319 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
(หมายเหตุ 11)     
บริษทัยอ่ย - - 86 68 
อ่ืนๆ 3,305 3,327 22 53 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,305 3,327 108 121 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี                              
31 ธนัวาคม 2560 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นดงักล่าว มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มื 
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ ณ 
วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2560 
เพ่ิมข้ึน 

ระหวา่งงวด 
ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ ณ 
วนัท่ี 

30 มิถุนายน 2561 

บริษทั เพียวสัมมากร                           
ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั บริษทัยอ่ย - 110,000 (10,000) 100,000 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัย่อยเป็นเงินให้กูย้ืมในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินระยะเวลา 3 เดือน โดยคิดดอกเบ้ีย                           
ในอตัราร้อยละ 5.00 ต่อปี 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 บริษัทฯมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 5.7 5.9 11.9 11.4 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 0.1 0.1 0.3 0.2 
รวม 5.8 6.0 12.2 11.6 

3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน 1,460 102 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,460 102 - - 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน 11,653 10,198 - - 
 3 - 6 เดือน 366 45 - - 
 6 - 12 เดือน 55 624 - - 
 มากกวา่ 12 เดือน 4,532 5,087 - - 

รวม 16,606 15,954 - - 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (3,973) (4,193) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 12,633 11,761 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 14,093 11,863 - - 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีอ่ื้น     
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 90 181 3,494 3,319 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 51,974 53,122 50,899 52,231 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 849 - 
เงินทดรองจ่าย 5,523 2,944 5,504 2,944 
ลูกหน้ีอ่ืน 4,631 4,106 4,631 4,075 

รวม 62,218 60,353 65,377 62,569 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (39,764) (39,764) (39,764) (39,764) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 22,454 20,589 25,613 22,805 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 36,547 32,452 25,613 22,805 

4. ต้นทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

รายการเปล่ียนแปลงของตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                               
30 มิถุนายน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 2,403,881 
ตน้ทุนงานก่อสร้างเพิ่มข้ึน 170,055 
รับรู้เป็นตน้ทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย ์ (196,931) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 2,377,005 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯไดจ้ดจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของโครงการจ านวน 2,348 ลา้นบาท                    
(31 ธนัวาคม 2560: 2,255 ลา้นบาท) เพื่อค  ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้มืระยะสั้นและเงินกูย้มืระยะยาว
จากสถาบนัการเงิน 
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5. ที่ดินรอการพฒันา 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/  
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 340,023 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีดินรอการพฒันาเพ่ิมข้ึน 88,541 
ตน้ทุนการกูย้มืเพ่ิมข้ึน* 1,222 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 429,786 

* อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนร้อยละ 5 ต่อปี 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯไดจ้ดจ านองท่ีดินรอการพฒันาจ านวน 235 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 
0.5 ลา้นบาท) เพื่อค ้าประกนัเงินกูย้มืระยะสั้นและเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯ 

6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
   (หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
 30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
   ร้อยละ ร้อยละ  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษทั เพียวสัมมากร              
ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 260,000 260,000 100 100 305,900 305,900 

บริษทั โปรคิวบ ์เวนเจอร์ จ ากดั 500 500 100 100 500 500 
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     306,400 306,400 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 บริษทัย่อยไม่มีการจ่าย                         
เงินปันผล 

7. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 803,238 378,019 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 116,717 23 
รับโอนระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี 10,368 13,047 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (16,343) (3,053) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 913,980 388,036 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ้ดจ านองอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนซ่ึงมีมูลค่าสุทธิ
ตามบญัชีจ านวนเงิน 397 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560: 426 ลา้นบาท) เพื่อค  ้ าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี                                                       
เงินกู้ยืมระยะสั้ นและเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีได้รับจากสถาบันการเงิน (เฉพาะของบริษัทฯ: 7 ล้านบาท                                                           
(31 ธนัวาคม 2560: 4 ลา้นบาท)) 

8. อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีอาคาร และอุปกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561                             
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 68,465 58,182 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 8,778 6,286 
โอนออกระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (10,368) (13,047) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายในระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี  (168) (168) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (8,614) (7,011) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 58,093 44,242 

9. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 สรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวด 1,531 2,507 - - 
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 113 1,865 (11) 1,838 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ (รายได้) ทีแ่สดงอยู่ใน 
   งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 1,644 4,372 (11) 1,838 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวด 3,581 4,147 - - 
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 713 1,702 339 1,460 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ใน 
   งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 4,294 5,849 339 1,460 

10. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

ยอดคงเหลือของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) 
งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม2560 
   (ตรวจสอบแลว้) 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR และ 2,502 - 
 MOR - 1.00   
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 3.78 และ 3.80 85,000 85,000 
เงินกูย้มืระยะสั้น    
      จากสถาบนัการเงิน MLR - 3.00 70,286 95,431 
 รวม  157,788 180,431 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินค ้าประกนัโดยอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและ
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างในโครงการของบริษทัฯ 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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11. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 58,335 54,577 53,897 50,314 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,283 3,273 - - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 14,711 22,027 12,173 14,530 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22 54 108 121 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 9,822 13,173 8,733 12,308 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 1,092 912 1,092 874 
ตน้ทุนการก่อสร้างคา้งจ่าย 4,459 5,897 4,459 5,897 

เงินประกนัการก่อสร้าง 37,683 32,658 35,921 30,774 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 129,407 132,571 116,383 114,818 

12. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการอ่ืน 

เงินกูย้มืดงักล่าวเป็นตัว๋แลกเงิน โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.00 และ 6.10 ต่อปี และไม่มีหลกัประกนั 

13. เงินกู้ยืมระยะยาว 

ยอดคงเหลือของเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ส่วนของบริษทัฯ:     
บริษทั สมัมากร จ ากดั (มหาชน) 942,989 603,384 942,989 603,384 
ส่วนของบริษทัยอ่ย:     
บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 134,949 144,636 - - 
รวมเงินกูย้มืระยะยาว 1,077,938 748,020 942,989 603,384 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (146,199) (80,651) (101,595) (36,501) 
รวมเงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด 
   ช าระภายในหน่ึงปี 931,739 667,369 841,394 566,883 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 748,020 603,384 
บวก: กูเ้พิ่มระหวา่งงวด 475,617 463,617 
หกั: จ่ายคืนเงินกูร้ะหวา่งงวด (145,699) (124,012) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 1,077,938 942,989 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญากูย้ืมเงินใหม่กบัธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศสามแห่ง วงเงินรวมจ านวน 703 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้มืขั้นต ่า
ของธนาคาร (MLR) ลบอตัราท่ีก าหนดในสัญญา มีก าหนดช าระดอกเบ้ียเป็นรายเดือน ช าระคืนเงินตน้เป็น
รายเดือนและเม่ือมีการปลอดจ านองหลักประกันท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างในโครงการของบริษัทฯ                              
อยา่งไรก็ตามบริษทัฯจะตอ้งช าระคืนเงินตน้ทั้งหมดภายในเดือนพฤษภาคม 2564 ถึงเดือนพฤษภาคม 2568 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ยอดคงคา้งของเงินกูย้มืดงักล่าวมีจ านวน 308 ลา้นบาท 

บริษทัฯจดจ านองอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างในโครงการของบริษทัฯ                    
เป็นหลกัประกนัการกูย้มืเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัฯ 

เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อยค ้ าประกันโดยใช้สิทธิการเช่าท่ีดินของบริษัทย่อยและการจ านอง                                
ส่ิงปลูกสร้างในโครงการของบริษทัยอ่ย 

สัญญากูย้ืมส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัย่อยไดร้ะบุเง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัในเร่ืองต่างๆ เช่น การด ารง
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

14. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 15,524 
รับรู้เพิ่มระหวา่งงวด 1,040 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งงวด (1,838) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2561 14,726 
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15. ทุนเรือนหุ้น 

เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ มีมติอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียน
จ านวน 2,580 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 641,803,026 บาท  เป็นจ านวน 641,800,446 บาท                                   
ซ่ึงบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนลดทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561 

16. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
     
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (พนับาท) (21,093) 9,969 (27,191) 14 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 641,800 641,800 641,800 641,800 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท/หุน้) (0.03287) 0.01553 (0.04237) 0.00002 
  

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
     
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (พนับาท) (33,032) 7,190 (48,153) (9,967) 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 641,800 641,800 641,800 641,800 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท/หุน้) (0.05147) 0.01120 (0.07503) (0.01553) 

17. ส่วนงานด าเนินงาน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ                                
ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงาน                        
ท่ีรายงาน 
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ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 ท่ีน าเสนอต่อคณะกรรมการของกลุ่มบริษทัซ่ึงเป็นผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการด าเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 

ส่วนงานพฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์ ส่วนงานใหเ้ช่า ส่วนงานบริการ 

การตดัรายการ 
บญัชีระหวา่งกนั รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
รายไดจ้ากภายนอก 117 223 29 27 39 40 - - 185 290 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 4 4 - - (4) (4) - - 

รายไดท้ั้งส้ิน 117 223 33 31 39 40 (4) (4) 185 290 

ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน 14 46 13 18 4 7   31 71 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน           
รายไดอ่ื้น         7 2 
ค่าใชจ่้ายในการขาย         (8) (11) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (32) (35) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน         (17) (13) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (2) (4) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด         (21) 10 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 

ส่วนงานพฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์ ส่วนงานใหเ้ช่า ส่วนงานบริการ 

การตดัรายการ 
บญัชีระหวา่งกนั รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
รายไดจ้ากภายนอก 264 378 56 57 78 79 - - 398 514 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 7 7 1 1 (8) (8) - - 

รายไดท้ั้งส้ิน 264 378 63 64 79 80 (8) (8) 398 514 

ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน 39 88 31 36 9 10   79 134 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน           
รายไดอ่ื้น         12 3 
ค่าใชจ่้ายในการขาย         (21) (23) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (66) (75) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน         (33) (26) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (4) (6) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด       (33) 7 
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สินทรัพยข์องส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560                              
มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส่วนงานพฒันา

อสงัหาริมทรัพย ์ ส่วนงานใหเ้ช่า ส่วนงานบริการ งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 11 7 15 13 11 12 37 32 
ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย ์ 2,377 2,404 - - - - 2,377 2,404 
เงินมดัจ าจ่ายคา่ท่ีดิน 99 7 - - - - 99 7 
ท่ีดินรอการพฒันา 430 340 - - - - 430 340 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - 914 803 - - 914 803 
อาคารและอุปกรณ์ 44 55 14 13 - - 58 68 
สินทรัพยอ่ื์น       65 143 

รวมสินทรัพย ์       3,980 3,797 

18. เงินปันผล 

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

เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ มีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจากผล
การด าเนินงานของปี 2559 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท รวมมูลค่า 58.94 ลา้นบาท โดยจ่ายปัน
ผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตรา 11.25 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท                          
รวมเป็นจ านวนเงิน 52.39 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด อตัราหุ้นละ 0.01111 บาท รวมเป็น
จ านวนเงิน 6.55 ล้านบาท บริษัทฯได้จ่ายหุ้นปันผลและจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดดังกล่าวในวันท่ี                             
9 พฤษภาคม 2560 

19. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้  

19.1 การค า้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยเพื่อค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและการจดัใหมี้สาธารณูปโภคเป็นจ านวนเงินรวม 339 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม 2560: 341 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 336 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 337 ลา้นบาท)) 

19.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน ดงัน้ี 
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ก) บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาจ้างส ารวจ ออกแบบ และก่อสร้างโครงการ                              
ของบริษทัฯและบริษทัย่อยท่ีตอ้งจ่ายช าระในอนาคตเป็นจ านวนเงินทั้ งส้ินประมาณ 148 ลา้นบาท                      
(31 ธนัวาคม 2560: 122 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 142 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 120 ลา้นบาท)) 

ข) บริษทัฯมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งท าการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ท่ีไดมี้การท าสัญญาซ้ือขายกบั
ลูกคา้แลว้ใหแ้ลว้เสร็จ เป็นจ านวนเงินประมาณ 13 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 5 ลา้นบาท) 

ค) บริษทัฯมีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าท่ีดินตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินเป็นจ านวนเงิน 395 ลา้นบาท                                
(31 ธนัวาคม 2560: 17 ลา้นบาท) 

19.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าป้ายโฆษณา พื้นท่ีในอาคาร
รถยนต ์และอุปกรณ์ โดยอายขุองสญัญาดงักล่าวมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ านวนเงินขั้นต ่ าท่ีต้องจ่ายในอนาคตทั้ งส้ินภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงาน                            
ท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม
2560 

จ่ายช าระภายใน     
ภายใน 1 ปี 4.1 1.7 5.3 2.7 
1 ถึง 5 ปี - 0.1 0.6 1.3 

บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดซ่ึ้งเก่ียวขอ้งกบัการให้เช่าท่ีดินและ
พื้นท่ีในอาคารศูนยก์ารคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อย                           
มีจ  านวนเงินขั้นต ่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานดงักล่าวดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม
2560 

รับช าระภายใน     
ภายใน 1 ปี 63 55 48 30 
1 ถึง 5 ปี 79 78 70 72 
มากกวา่ 5 ปี 112 119 171 181 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

25 

19.4 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ท าสัญญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าบริการท าความ
สะอาด ค่ารักษาความปลอดภยั ค่าโฆษณาและค่าบริหารจดัการ โดยอายุของสัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา
ตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาบริการ ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม
2560 

จ่ายช าระภายใน     
ภายใน 1 ปี 42 32 32 31 
1 ถึง 3 ปี - -   1 1 

19.5 ภาระผูกพนัอ่ืน 

 ในปี 2549 บริษทัฯไดข้ายบา้นพร้อมท่ีดินจ านวน 11 หลงั โดยลูกคา้ของบริษทัฯไดรั้บเงินกูท่ี้มีการจ านอง
เป็นประกนัจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงส าหรับการซ้ือบา้นพร้อมท่ีดินดงักล่าว เน่ืองจากบา้นพร้อมท่ีดิน
ขา้งตน้อยูน่อกผงัจดัสรรในโครงการแห่งหน่ึงของบริษทัฯ ธนาคารจึงขอใหบ้ริษทัฯใหค้  ามัน่กบัธนาคารว่า 
บริษทัฯจะซ้ือทรัพยท่ี์จ านองคืนจากลูกคา้ในกรณีท่ีลูกคา้ไม่มีทางเขา้-ออก หรือลูกคา้ผิดนัดช าระหน้ีกบั
ธนาคารในราคาเท่ากบัยอดหน้ีท่ีคา้งช าระหรือราคาตลาดของทรัพยท่ี์จ านองแลว้แต่จ านวนใดท่ีสูงกว่า                           
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ยอดหน้ีคงคา้งของลูกคา้กบัธนาคารคงเหลือจ านวนเงินประมาณ 7.5 ลา้นบาท                      
(31 ธนัวาคม 2560: 9.6 ลา้นบาท) 

20. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ไดมี้มติเห็นชอบให้จดัตั้งบริษทั สัมมากร 
พลสั จ ากดั เพื่อประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์โดยมีทุนจดทะเบียนเป็นหุน้สามญัจ านวน 1 ลา้นหุน้ 
มูลค่าหุน้ละ 100 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 100 ลา้นบาท บริษทัฯ มีอตัราส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 
100 

21. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2561 
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