
 

บริษทั สมัมากร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานและงบการเงินรวมระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั สัมมากร จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับ                                         
งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและ                                              
งบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่                                                       
ของบริษทั สัมมากร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 
สัมมากร จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูล                                     
ทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล                                                
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน
ของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

ฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5813 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 8 พฤศจิกายน 2561 



บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561
(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 40,902               45,235               34,616               43,071               

เงินลงทุนชัว่คราว 35,001               38,017               35,001               38,017               

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 2 -                         -                         65,000               -                         

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3 33,308               32,452               21,881               22,805               

ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 4 2,256,939          2,403,881          2,256,939          2,403,881          

เงินมดัจาํจ่ายค่าท่ีดิน -                         7,136                 -                         7,136                 

เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมา 12,831               19,547               12,831               19,547               

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 4,483                 5,133                 2,877                 3,196                 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,383,464          2,551,401          2,429,145          2,537,653          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
ท่ีดินรอการพฒันา 5 972,385             340,023             474,571             340,023             

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                         -                         357,400             306,400             

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 7 1,046,425          803,238             522,014             378,019             

อาคารและอุปกรณ์ 8 56,877               68,465               42,668               58,182               

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17,011               18,004               16,792               17,347               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 12,152               16,198               11,669               12,236               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,104,850          1,245,928          1,425,114          1,112,207          

รวมสินทรัพย์ 4,488,314          3,797,329          3,854,259          3,649,860          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561
(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 10 449,787             180,431             102,827             180,431             

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 11 197,813             132,571             182,987             114,818             

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน 12 180,311             294,650             180,311             294,650             

เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 90,679               41,067               87,066               38,686               

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี 13 144,136             80,651               98,573               36,501               

เงินประกนัการเช่ารับท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 32,100               23,350               6,308                 5,465                 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 3,194                 2,740                 1,833                 -                         

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 10,706               10,096               9,237                 8,941                 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,108,726          765,556             669,142             679,492             

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ี

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13 941,407             667,369             770,989             566,883             

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 14 15,160               15,524               15,160               15,524               

เงินประกนัการเช่ารับ - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 21,979               29,715               5,606                 5,524                 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 11,037               9,731                 9,521                 7,720                 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 989,583             722,339             801,276             595,651             

รวมหนีสิ้น 2,098,309          1,487,895          1,470,418          1,275,143          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561
(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 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 1,065,788          1,034,213          1,041,603          1,032,479          

ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้

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

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,341,009          2,309,434          2,383,841          2,374,717          

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย 48,996               -                         -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,390,005          2,309,434          2,383,841          2,374,717          

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,488,314          3,797,329          3,854,259          3,649,860          

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561
(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 468,610              215,370              468,610              215,370              

รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 25,089                26,247                17,056                17,088                

รายไดค้่าบริการ 40,405                40,516                15,306                14,463                

รายไดอ่ื้น 6,770                  1,127                  6,408                  8,850                  

รวมรายได้ 540,874              283,260              507,380              255,771              

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนจากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 302,895              168,570              302,895              168,570              

ตน้ทุนจากการใหเ้ช่า 9,768                  8,498                  3,112                  3,049                  

ตน้ทุนจากการใหบ้ริการ 36,135                33,835                20,394                19,809                

ค่าใชจ่้ายในการขาย 31,136                20,292                30,968                20,175                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 34,196                39,590                34,321                39,975                

รวมค่าใช้จ่าย 414,130              270,785              391,690              251,578              

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 126,744              12,475                115,690              4,193                  

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (16,802)              (13,334)              (14,998)              (11,560)              

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 109,942              (859)                   100,692              (7,367)                

ภาษีเงินได ้(ค่าใชจ่้าย) / รายได้ 9 (13,249)              (909)                   (11,325)              435                     

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 96,693                (1,768)                89,367                (6,932)                

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 96,697                (1,768)                89,367                (6,932)                

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (4)                       -                         

96,693                (1,768)                

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 16

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน

   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.151                  (0.003)                0.139                  (0.011)                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561
(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 732,739              593,543              732,739              593,543              

รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 80,839                83,613                51,004                51,055                

รายไดค้่าบริการ 118,670              119,130              45,180                42,461                
รายไดอ่ื้น 18,678                4,207                  18,394                16,527                

รวมรายได้ 950,926              800,493              847,317              703,586              

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนจากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 517,660              443,601              517,660              443,601              

ตน้ทุนจากการใหเ้ช่า 34,369                29,185                9,126                  8,871                  

ตน้ทุนจากการใหบ้ริการ 105,525              102,481              60,594                60,230                

ค่าใชจ่้ายในการขาย 62,609                58,930                62,031                58,413                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 100,186              114,588              100,821              114,503              

รวมค่าใช้จ่าย 820,349              748,785              750,232              685,618              

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 130,577              51,708                97,085                17,968                

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (49,373)              (39,528)              (44,207)              (33,842)              

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 81,204                12,180                52,878                (15,874)              

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 9 (17,543)              (6,758)                (11,664)              (1,025)                

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 63,661                5,422                  41,214                (16,899)              

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 63,665                5,422                  41,214                (16,899)              

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (4)                       -                         

63,661                5,422                  

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 16

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน

   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.099                  0.008                  0.064                  (0.026)                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ
ส่วนตํ่ากวา่ทุน ส่วนของผูม้ี

จากการเปลี่ยนแปลง รวม ส่วนไดเ้สียที่ไม่มี รวม
ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า สดัส่วนการถือหุ้น ส่วนของผูถ้ือหุ้น อาํนาจควบคุม ส่วนของ

ที่ออกและชาํระแลว้ หุ้นสามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในบริษทัยอ่ย ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 589,410                636,258          58,941                  1,036,795             (67,017)                 2,254,387             -                            2,254,387             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                      -                            5,422                    -                            5,422                    -                            5,422                    
ออกหุ้นปันผล (หมายเหตุ 18) 52,390                  -                      -                            (52,390)                 -                            -                            -                            -                            
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18) -                            -                      -                            (6,550)                   -                            (6,550)                   -                            (6,550)                   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 641,800                636,258          58,941                  983,277                (67,017)                 2,253,259             -                            2,253,259             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 641,800                636,258          64,180                  1,034,213             (67,017)                 2,309,434             -                            2,309,434             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                      -                            63,665                  -                            63,665                  (4)                          63,661                  
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มขึ้น -                            -                      -                            -                            -                            -                            49,000                  49,000                  
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18) -                            -                      -                            (32,090)                 -                            (32,090)                 -                            (32,090)                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 641,800                636,258          64,180                  1,065,788             (67,017)                 2,341,009             48,996                  2,390,005             

-                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

6



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั สัมมากร จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

รวม
ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนของ

ที่ออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 589,410                    636,258                    58,941                      1,064,023                 2,348,632                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                                -                                (16,899)                     (16,899)                     
ออกหุน้ปันผล (หมายเหตุ 18) 52,390                      -                                -                                (52,390)                     -                                
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18) -                                -                                -                                (6,550)                       (6,550)                       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2560 641,800                    636,258                    58,941                      988,184                    2,325,183                 

 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 641,800                    636,258                    64,180                      1,032,479                 2,374,717                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                                -                                41,214                      41,214                      
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18) -                                -                                -                                (32,090)                     (32,090)                     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 641,800                    636,258                    64,180                      1,041,603                 2,383,841                 

 -                                
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 81,204               12,180               52,878               (15,874)             
รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคา 37,954               33,988               15,238               15,133               
   ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) (338)                  8,452                 26                     7,345                 
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว (189)                  (183)                  (189)                  (183)                  
   ขาดทุนจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 101                    62                     101                    9                       
   รายไดจ้ากค่าตอบแทนสิทธิการเช่าท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้ (12,582)             (11,837)             (11,809)             (11,064)             
   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 1,558                 2,935                 1,558                 2,935                 
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 47,264               37,286               40,269               31,600               
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 154,972             82,883               98,072               29,901               
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (518)                  (8,367)               898                    (7,592)               
   ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 146,942             136,968             146,942             136,968             
   เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมา 6,716                 (3,174)               6,716                 (3,174)               
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 650                    (1,713)               319                    (1,047)               
   ท่ีดินรอการพฒันา (620,894)           (146,916)           (124,826)           (146,916)           
   เงินมดัจาํจ่ายค่าท่ีดิน -                        (3,000)               -                        (3,000)               
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 632                    (1,840)               567                    (2,305)               
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 65,257               (20,884)             68,203               (27,927)             
   เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 62,194               13,096               60,189               14,570               
   เงินประกนัการเช่า 1,014                 1,054                 925                    1,354                 
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (5)                      (842)                  (319)                  (732)                  
   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (1,922)               (1,454)               (1,922)               (1,454)               
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,758                 3,083                 (162)                  134                    
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (182,204)           48,894               255,602             (11,220)             
   จ่ายดอกเบ้ีย (41,082)             (28,603)             (32,361)             (22,895)             
   จ่ายภาษีเงินได้ (16,097)             (10,722)             (9,275)               (7,146)               
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (239,383)           9,569                 213,966             (41,261)             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (228,870)           (238,506)           (228,870)           (238,506)           
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว 232,075             270,690             232,075             270,690             
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย -                    -                    (63,250)             -                    
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                    -                    12,250               -                    
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัลดลง -                    10,384               -                        10,384               
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน -                    -                        (65,000)             -                        
ซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (258,068)           (13,281)             (136,099)           -                        
ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (8,492)               (9,967)               (4,627)               (5,073)               
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 94                     1                       94                     -                        
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (263,261)           19,321               (253,427)           37,495               
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจาก
   สถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) 269,356             (98,459)             (77,604)             (91,541)             
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการอ่ืนลดลง (124,868)           (110,290)           (124,868)           (110,290)           
เงินสดรับจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 49,000               -                        -                        -                        
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 621,896             405,299             517,896             405,299             
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (284,373)           (213,152)           (251,718)           (185,692)           
จ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (610)                  (223)                  (610)                  (223)                  
จ่ายเงินปันผล (32,090)             (6,550)               (32,090)             (6,550)               
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 498,311             (23,375)             31,006               11,003               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (4,333)               5,515                 (8,455)               7,237                 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 45,235               27,113               43,071               23,491               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 40,902               32,628               34,616               30,728               

-                        -                        
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม 
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   ซ้ือยานพาหนะภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน 3,188                 -                        3,188                 -                        
   โอนอาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์
      เพื่อการลงทุน 10,368               -                        13,047               -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

10 

บริษัท สัมมากร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 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    
โดยในระหว่างงวดปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษัทจากการจัดตั้ งบริษัทย่อย                         
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 6 
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โครงสร้างของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน
ในประเทศ 

อตัราร้อยละของ 
การถือหุน้ 

   

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม
2560 

บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทัฯ     
บริษทั เพียวสัมมากรดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั พฒันาท่ีดินในเขตกรุงเทพฯและ

ปริมณฑลใหเ้ป็นศูนยก์ารคา้
ประชาคมแบบครบวงจร 

ไทย 100 100 

บริษทั โปรคิวบ ์เวนเจอร์ จ ากดั บริหารงานก่อสร้าง ไทย 100 100 
บริษทั สัมมากร พลสั จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 51 - 

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 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
จ านวน 5 ฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี                         
1 มกราคม 2563 หลกัการส าคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 
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 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 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการ
วดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภท
ของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business 
Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการ
แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช้ จะท าให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติ
ทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน
ในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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1.5 นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

2. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน                                   
ซ่ึงรายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษัทฯ                            
และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2561 2560 2561 2560  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า - - 3.1 3.2 ราคาตามสญัญา 
รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 4.5 8.1 ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 1.0 - ร้อยละ 4.65 ถึง 5.20 ต่อปี 
ค่าเช่าจ่าย - - 0.3 0.3 ราคาตามสญัญา 
ค่าบริการ - - 0.6 0.6 ราคาตามสญัญา 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 0.7 0.5 0.4 0.1 ราคาตามสญัญา 
รายไดค่้าบริการ 0.7 0.7 - - ราคาตามสญัญา 
ค่าบริการ 0.1 0.2 0.1 0.2 ราคาตลาด 
ดอกเบ้ียจ่าย - 0.2 - 0.2 ร้อยละ 5.00 ต่อปี 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2561 2560 2561 2560  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า - - 9.4 9.3 ราคาตามสญัญา 
รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 13.5 13.5 ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 1.9 - ร้อยละ 4.65 ถึง 5.50 ต่อปี 
ค่าเช่าจ่าย - - 0.9 0.9 ราคาตามสญัญา 
ค่าบริการ - - 1.7 1.9 ราคาตามสญัญา 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 2.1 1.3 0.9 0.4 ราคาตามสญัญา 
รายไดค่้าบริการ 3.2 2.3 - - ราคาตามสญัญา 
ค่าบริการ 0.2 0.4 0.2 0.4 ราคาตลาด 
ดอกเบ้ียจ่าย - 0.2 - 0.2 ร้อยละ 5.00 ต่อปี 
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ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
(หมายเหตุ 3)     
บริษทัยอ่ย - - 3,697 3,138 
อ่ืนๆ 1,606 283 119 181 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,606 283 3,816 3,319 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
(หมายเหตุ 11)     
บริษทัยอ่ย - - 83 68 
อ่ืนๆ 3,308 3,327 20 53 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,308 3,327 103 121 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 

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

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มื 
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ ณ 
วนัท่ี 

31ธนัวาคม 2560 
เพ่ิมข้ึน 

ระหวา่งงวด 
ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ ณ 
วนัท่ี 

30 กนัยายน 2561 

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

บริษทั สัมมากร พลสั จ ากดั บริษทัยอ่ย - 130,000 (75,000) 55,000 

  - 240,000 (175,000) 65,000 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัย่อยเป็นเงินให้กูย้ืมในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินมีก าหนดช าระเม่ือทวงถาม โดยคิด
ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 5.00 - 5.20 ต่อปี 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 และ 2560 บริษัทฯมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 3.3 5.5 15.2 16.9 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน     - 0.1 0.3 0.3 
รวม 3.3 5.6 15.5 17.2 

3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน 1,486 102 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,486 102 - - 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน 10,819 10,198 - - 
 3 - 6 เดือน 903 45 - - 
 6 - 12 เดือน 372 624 - - 
 มากกวา่ 12 เดือน 4,187 5,087 - - 

รวม 16,281 15,954 - - 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (3,829) (4,193) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 12,452 11,761 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 13,938 11,863 - - 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีอ่ื้น     
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 120 181 3,656 3,319 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 50,039 53,122 48,987 52,231 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 160 - 
เงินทดรองจ่าย 3,870 2,944 3,765 2,944 
ลูกหน้ีอ่ืน 5,105 4,106 5,077 4,075 

รวม 59,134 60,353 61,645 62,569 
หกั คา่เผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (39,764) (39,764) (39,764) (39,764) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 19,370 20,589 21,881 22,805 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 33,308 32,452 21,881 22,805 

4. ต้นทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

รายการเปล่ียนแปลงของตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี                               
30 กนัยายน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 2,403,881 
ตน้ทุนงานก่อสร้างเพิ่มข้ึน 303,596 
รับรู้เป็นตน้ทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย ์ (450,538) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 2,256,939 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯไดจ้ดจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของโครงการจ านวน 2,227 ลา้นบาท                    
(31 ธันวาคม 2560: 2,255 ลา้นบาท) เพื่อค  ้ าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้ นและเงินกู้ยืม                              
ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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5. ที่ดินรอการพฒันา 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 340,023 340,023 
ท่ีดินรอการพฒันาเพิ่มข้ึน 662,119 166,051 
ตน้ทุนการกูย้มืเพิ่มข้ึน* 4,332 2,586 
ขายระหวา่งงวด (34,089) (34,089) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 972,385 474,571 

*อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ร้อยละ 4.50 ถึง 5.20 (เฉพาะบริษทัฯ: ร้อยละ 4.68 ถึง 4.75) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้จดจ านองท่ีดินรอการพฒันาจ านวน 846 ลา้นบาท                             
(31 ธนัวาคม 2560: 0.5 ลา้นบาท) เพื่อค ้าประกนัเงินกูย้มืระยะสั้นและเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย (เฉพาะบริษทัฯ: 348 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 0.5 ลา้นบาท)) 

6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
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 
บริษทั สัมมากร พลสั  จ ากดั 100,000 - 51 - 51,000 - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     357,400 306,400 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 บริษทัย่อยไม่มีการจ่าย                         
เงินปันผล 

การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ 

บริษทั สัมมากร พลสั จ ากดั 

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

7. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 803,238 378,019 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 258,068 136,099 
รับโอนระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี 10,368 13,047 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (25,249) (5,151) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 1,046,425 522,014 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ้ดจ านองอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนซ่ึงมีมูลค่าสุทธิ
ตามบญัชีจ านวนเงิน 512 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560: 426 ลา้นบาท) เพื่อค  ้ าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี                                                       
เงินกู้ยืมระยะสั้ นและเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีได้รับจากสถาบันการเงิน  (เฉพาะบริษัทฯ : 7 ล้านบาท                                                           
(31 ธนัวาคม 2560: 4 ลา้นบาท)) 

8. อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีอาคาร และอุปกรณ์ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561                             
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 68,465 58,182 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 11,680 7,815 
โอนออกระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (10,368) (13,047) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายในระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี  (195) (195) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (12,705) (10,087) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 56,877 42,668 
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9. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 สรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวด 12,969 1,342 11,109 - 
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 280 (433) 216 (435) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (รายได้) ทีแ่สดงอยู่ใน 
   งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 13,249 909 11,325 (435) 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวด 16,550 5,489 11,109 - 
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 993 1,269 555 1,025 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ใน 
   งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 17,543 6,758 11,664 1,025 
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10. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

ยอดคงเหลือของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ร้อยละต่อปี 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

   (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR 960 - - - 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 3.75 -  3.80 

และ MLR - 1.75  415,803 85,000 69,803 85,000 
เงินกูย้มืระยะสั้น      
จากสถาบนัการเงิน MLR - 3.00 33,024 95,431 33,024 95,431 

 รวม  449,787 180,431 102,827 180,431 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯค ้าประกนัโดยอสังหาริมทรัพยเ์พื่อ
การลงทุนและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างในโครงการของบริษทัฯ 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีของบริษทัย่อยค ้าประกนัโดยอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัย่อย เงินกูย้ืม
ระยะสั้นของบริษทัยอ่ยค ้าประกนัโดยบริษทัฯและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างในโครงการของบริษทัยอ่ย 

11. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 103,245 54,577 97,929 50,314 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,288 3,273 - - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 28,914 22,027 26,263 14,530 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20 54 103 121 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 13,627 13,173 11,746 12,308 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 898 912 839 874 
ตน้ทุนการก่อสร้างคา้งจ่าย 5,809 5,897 5,809 5,897 
เงินประกนัการก่อสร้าง 42,012 32,658 40,298 30,774 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 197,813 132,571 182,987 114,818 
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12. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการอ่ืน 

เงินกูย้มืดงักล่าวเป็นตัว๋แลกเงิน โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.00 และ 6.10 ต่อปี และไม่มีหลกัประกนั 

13. เงินกู้ยืมระยะยาว 

ยอดคงเหลือของเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ส่วนของบริษทัฯ:     
บริษทั สมัมากร จ ากดั (มหาชน) 869,562 603,384 869,562 603,384 
ส่วนของบริษทัยอ่ย:     
บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 215,981 144,636 - - 
รวมเงินกูย้มืระยะยาว 1,085,543 748,020 869,562 603,384 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (144,136) (80,651) (98,573) (36,501) 
รวมเงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด 
   ช าระภายในหน่ึงปี 941,407 667,369 770,989 566,883 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 748,020 603,384 
บวก: กูเ้พิ่มระหวา่งงวด 621,896 517,896 
หกั: จ่ายคืนเงินกูร้ะหวา่งงวด (284,373) (251,718) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 1,085,543 869,562 

ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ท าสัญญากูย้มืเงินใหม่
กบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศส่ีแห่ง วงเงินรวมจ านวน 811 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินให้
กูย้ืมขั้นต ่าของธนาคาร (MLR) ลบอตัราท่ีก าหนดในสัญญา มีก าหนดช าระดอกเบ้ียเป็นรายเดือน ช าระคืน
เงินตน้เป็นรายเดือนและเม่ือมีการปลอดจ านองหลกัประกนัท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างในโครงการของบริษทัฯ 
อยา่งไรก็ตามบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะตอ้งช าระคืนเงินตน้ทั้งหมดภายในเดือนพฤษภาคม 2564 ถึงเดือน
สิงหาคม 2571 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ยอดคงคา้งของเงินกูย้มืดงักล่าวมีจ านวน 414 ลา้นบาท 
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บริษทัฯจดจ านองอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างในโครงการของบริษทัฯ                    
เป็นหลกัประกนัการกูย้มืเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัฯ 

เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อยค ้ าประกันโดยใช้สิทธิการเช่าท่ีดินของบริษัทย่อยและการจ านอง                                
ส่ิงปลูกสร้างในโครงการของบริษทัยอ่ย 

สัญญากูย้ืมส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัย่อยไดร้ะบุเง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัในเร่ืองต่างๆ เช่น การด ารง
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

14. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 15,524 
รับรู้เพิ่มระหวา่งงวด 1,558 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งงวด (1,922) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 15,160 

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 าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ใน
ระหวา่งงวด 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (พนับาท) 96,697 (1,768) 89,367 (6,932) 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 641,800 641,800 641,800 641,800 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.151 (0.003) 0.139 (0.011) 
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 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (พนับาท) 63,665 5,422 41,214 (16,899) 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 641,800 641,800 641,800 641,800 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.099 0.008 0.064 (0.026) 

17. ส่วนงานด าเนินงาน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ                                
ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงาน                        
ท่ีรายงาน 

ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 ท่ีน าเสนอต่อคณะกรรมการของกลุ่มบริษทัซ่ึงเป็นผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการด าเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 

ส่วนงานพฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์ ส่วนงานใหเ้ช่า ส่วนงานบริการ 

การตดัรายการ 
บญัชีระหวา่งกนั รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
รายไดจ้ากภายนอก 469 215 25 26 41 41 - - 535 282 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 3 3 1 1 (4) (4) - - 

รายไดท้ั้งส้ิน 469 215 28 29 42 42 (4) (4) 535 282 

ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน 147 39 15 18 4 7   166 64 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน           
รายไดอ่ื้น         7 1 
ค่าใชจ่้ายในการขาย         (13) (13) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (34) (40) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน         (16) (13) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (13) (1) 

ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้
ของบริษทัฯส าหรับงวด         97 (2) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 

ส่วนงานพฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์ ส่วนงานใหเ้ช่า ส่วนงานบริการ 

การตดัรายการ 
บญัชีระหวา่งกนั รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
รายไดจ้ากภายนอก 733 594 81 84 119 119 - - 933 797 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 10 10 2 2 (12) (12) - - 

รายไดท้ั้งส้ิน 733 594 91 94 121 121 (12) (12) 933 797 

ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน 186 127 46 55 13 17   245 199 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน           
รายไดอ่ื้น         19 4 
ค่าใชจ่้ายในการขาย         (34) (36) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (100) (115) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน         (49) (40) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (17) (7) 

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ
ส าหรับงวด         64 5 

สินทรัพยข์องส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560                              
มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส่วนงานพฒันา

อสงัหาริมทรัพย ์ ส่วนงานใหเ้ช่า ส่วนงานบริการ งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5 4 19 15 9 13 33 32 
ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์ 2,257 2,404 - - - - 2,257 2,404 
เงินมดัจ าจ่ายคา่ท่ีดิน - 7 - - - - - 7 
ท่ีดินรอการพฒันา 972 340 - - - - 972 340 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - 1,046 803 - - 1,046 803 
อาคารและอุปกรณ์ 43 55 14 13 - - 57 68 
สินทรัพยอ่ื์น       123 143 

รวมสินทรัพย ์       4,488 3,797 
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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 กนัยายน 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนังสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยเพื่อค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและการจดัใหมี้สาธารณูปโภคเป็นจ านวนเงินรวม 345 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม 2560: 341 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 341 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 337 ลา้นบาท)) 

19.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน ดงัน้ี 

ก) บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาจ้างส ารวจ ออกแบบ และก่อสร้างโครงการ                              
ของบริษทัฯและบริษทัย่อยท่ีตอ้งจ่ายช าระในอนาคตเป็นจ านวนเงินทั้ งส้ินประมาณ 105 ลา้นบาท                      
(31 ธนัวาคม 2560: 122 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 75 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 120 ลา้นบาท)) 

ข) บริษทัฯมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งท าการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยท่ี์ไดมี้การท าสัญญาซ้ือขายกบั
ลูกคา้แลว้ใหแ้ลว้เสร็จ เป็นจ านวนเงินประมาณ 9 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 5 ลา้นบาท) 

19.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าป้ายโฆษณา พื้นท่ีในอาคาร
รถยนต ์และอุปกรณ์ โดยอายขุองสญัญาดงักล่าวมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ านวนเงินขั้นต ่ าท่ีต้องจ่ายในอนาคตทั้ งส้ินภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงาน                            
ท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม
2560 

จ่ายช าระภายใน     
ภายใน 1 ปี 3.4 1.7 4.6 2.7 
1 ถึง 5 ปี - 0.1 0.3 1.3 

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

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม
2560 

รับช าระภายใน     
ภายใน 1 ปี 57 55 37 30 
1 ถึง 5 ปี 74 78 70 72 
มากกวา่ 5 ปี 108 119 167 181 

19.4 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการ 

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

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาบริการ ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม
2560 

จ่ายช าระภายใน     
ภายใน 1 ปี 72 32 65 31 
1 ถึง 3 ปี 3 - 4 1 
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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 กนัยายน 2561 ยอดหน้ีคงคา้งของลูกคา้กบัธนาคารคงเหลือจ านวนเงินประมาณ 7.1 ลา้นบาท                      
(31 ธนัวาคม 2560: 9.6 ลา้นบาท) 

20. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2561 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั สัมมากร พลสั จ ากดั ไดมี้มติอนุมติัให้เพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษทัอีก 100 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 1 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จ านวน 200 ลา้นบาท (หุน้สามญั 2 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) โดยบริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน
กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2561  

21. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 
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