
 

บริษทั สมัมากร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานและงบการเงินรวมระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั สัมมากร จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั สัมมากร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและไดส้อบทาน
ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สัมมากร จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น
ผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

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: 9 พฤษภาคม 2562 



บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 74,580                39,336                61,094                27,998                      

เงินลงทุนชัว่คราว 39,051                12,502                39,051                12,502                      

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 3 -                         -                         10,000                60,000                      

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4 38,281                36,963                23,264                23,602                      

ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 5 2,839,641           2,525,645           2,310,987           2,525,645                 

เงินมดัจาํจ่ายค่าท่ีดิน 5 125,338              125,338              -                         -                               

เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมา 9,426                  10,659                9,426                  10,659                      

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 21,152                6,389                  7,420                  3,384                        

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,147,469           2,756,832           2,461,242           2,663,790                 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ท่ีดินรอการพฒันา 6 121,989              650,321              121,989              121,989                    

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                         -                         408,399              408,399                    

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 8 1,057,255           1,056,799           522,373              524,482                    

อาคารและอุปกรณ์ 9 42,721                45,035                28,719                30,963                      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10 6,578                  6,794                  6,505                  6,791                        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16,624                16,668                16,536                16,503                      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 12,304                12,231                11,913                11,798                      

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,257,471           1,787,848           1,116,434           1,120,925                 

รวมสินทรัพย์ 4,404,940           4,544,680           3,577,676           3,784,715                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น

   จากสถาบนัการเงิน 12 393,353              396,190              35,000                37,517                      

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 13 184,231              191,693              167,806              171,221                    

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 100,000              157,000              100,000              100,000                    

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการอ่ืน 14 203,038              199,998              203,038              199,998                    

เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 5 195,646              42,608                54,352                40,290                      

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี 15 119,913              177,926              70,236                130,339                    

เงินประกนัการเช่ารับท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 33,565                34,836                6,180                  6,063                        

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 3,418                  3,418                  1,693                  1,693                        

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 9,057                  11,867                7,539                  10,121                      

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,242,221           1,215,536           645,844              697,242                    

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ี

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 654,793              825,253              494,816              658,968                    

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 16 14,451                14,200                14,451                14,200                      

เงินประกนัการเช่ารับ - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 18,168                20,054                4,699                  5,675                        

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 10,547                10,793                9,131                  9,327                        

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 697,959              870,300              523,097              688,170                    

รวมหนีสิ้น 1,940,180           2,085,836           1,168,941           1,385,412                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

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

   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 1,093,887           1,085,651           1,066,497           1,057,065                 

ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้

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

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,369,108           2,360,872           2,408,735           2,399,303                 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทั 95,652                97,972                -                         -                               

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,464,760           2,458,844           2,408,735           2,399,303                 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,404,940           4,544,680           3,577,676           3,784,715                 

-                         -                         -                         -                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั สัมมากร จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
รายได้
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 458,384            147,045            458,384            147,045            
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 30,178              26,475              16,692              17,045              
รายไดค่้าบริการ 39,063              39,485              16,299              14,720              
รายไดอ่ื้น 2,120                5,190                6,464                5,456                
รวมรายได้ 529,745            218,195            497,839            184,266            
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 379,382            116,304            379,382            116,304            
ตน้ทุนจากการใหเ้ช่า 16,125              9,053                3,265                2,902                
ตน้ทุนจากการใหบ้ริการ 36,227              34,530              21,288              20,043              
ค่าใชจ่้ายในการขาย 31,504              18,300              31,046              18,072              
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 35,756              33,492              35,723              33,416              
รวมค่าใช้จ่าย 498,994            211,679            470,704            190,737            
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 30,751              6,516                27,135              (6,471)               
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (21,948)             (15,805)             (15,215)             (14,141)             
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 8,803                (9,289)               11,920              (20,612)             
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11 (2,887)               (2,650)               (2,488)               (350)                  
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 5,916                (11,939)             9,432                (20,962)             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 5,916                (11,939)             9,432                (20,962)             

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 8,236                (11,939)             9,432                (20,962)             
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (2,320)               -                        

5,916                (11,939)             

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 17
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.013                (0.019)               0.015                (0.033)               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั สัมมากร จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนของผูม้ี
ส่วนตํ่ากวา่ทุน ส่วนไดเ้สียที่

ทุนเรือนหุน้ จากการเปลี่ยนแปลง รวม ไม่มีอาํนาจ รวม
ที่ออกและชาํระ ส่วนเกินมูลค่า สัดส่วนการถือหุน้ ส่วนของผูถ้ือหุน้ ควบคุม ส่วนของ
เตม็มูลค่าแลว้ หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในบริษทัยอ่ย ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 641,800                636,258                64,180                  1,034,213              (67,017)                 2,309,434              -                            2,309,434              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            (11,939)                 -                            (11,939)                 -                            (11,939)                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561 641,800                636,258                64,180                  1,022,274              (67,017)                 2,297,495              -                            2,297,495              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 641,800                636,258                64,180                  1,085,651              (67,017)                 2,360,872              97,972                  2,458,844              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            8,236                    -                            8,236                    (2,320)                   5,916                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 641,800                636,258                64,180                  1,093,887              (67,017)                 2,369,108              95,652                  2,464,760              
-                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

5



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ รวม
ที่ออกและชาํระ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนของ
เตม็มูลค่าแลว้ หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 641,800                     636,258                     64,180                       1,032,479                  2,374,717                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 (20,962)                      (20,962)                      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 641,800                     636,258                     64,180                       1,011,517                  2,353,755                  

 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 641,800                     636,258                     64,180                       1,057,065                  2,399,303                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 9,432                         9,432                         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 641,800                     636,258                     64,180                       1,066,497                  2,408,735                  

 -                                 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

6



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั สัมมากร จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 8,803                 (9,289)               11,920               (20,612)              
รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 12,788               12,000               4,853                 4,899                 
   ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) (303)                  240                    -                        26                      
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว (195)                  (76)                    (195)                  (76)                    
   ขาดทุนจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 63                      4                        71                      4                        
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 10                      -                        -                        -                        
   รายไดจ้ากค่าตอบแทนสิทธิการเช่าท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้ (4,223)               (4,025)               (3,968)               (3,771)               
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 286                    520                    286                    520                    
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 20,229               14,755               13,518               13,017               
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 37,458               14,129               26,485               (5,993)               
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (1,015)               (6,427)               338                    (3,469)               
   ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 214,336             28,609               214,658             28,609               
   เงินมดัจาํจ่ายค่าท่ีดิน -                        (6,531)               -                        4,969                 
   เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมา 1,233                 916                    1,233                 916                    
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (11,139)              (41)                    (1,098)               (480)                  
   ท่ีดินรอการพฒันา -                        (34,487)              -                        (34,487)              
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (73)                    166                    (115)                  110                    
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (7,447)               (4,897)               (4,073)               66                      
   เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 157,261             21,581               18,030               17,897               
   เงินประกนัการเช่า (3,157)               549                    (859)                  55                      
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (2,542)               (2,421)               (2,314)               (2,205)               
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (35)                    (1,820)               (35)                    (1,820)               
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (246)                  1,296                 (196)                  1,296                 
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 384,634             10,622               252,054             5,464                 
   จ่ายดอกเบ้ีย (17,204)              (11,065)              (9,820)               (9,289)               
   จ่ายภาษีเงินได้ (6,467)               (2,939)               (5,459)               (1,954)               

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 360,963             (3,382)               236,775             (5,779)               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั สัมมากร จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (137,059)            (104,000)            (137,059)            (104,000)            
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว 110,705             142,093             110,705             142,093             
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยลดลง -                        -                        50,000               -                        
ซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (9,649)               (1,022)               (27)                    -                        
ซ้ืออุปกรณ์ (1,085)               (4,814)               (264)                  (3,509)               
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (74)                    -                        -                        -                        
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 14                      -                        6                        -                        
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 7                        -                        -                        -                        

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (37,141)              32,257               23,361               34,584               

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจาก
   สถาบนัการเงินลดลง (2,837)               (14,928)              (2,517)               (14,928)              
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการอ่ืนลดลง -                        (51,483)              -                        (51,483)              
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (57,000)              -                        -                        -                        
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 71,136               105,510             64,125               93,510               
ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (299,609)            (70,380)              (288,380)            (59,533)              
จ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (268)                  (78)                    (268)                  (78)                    

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (288,578)            (31,359)              (227,040)            (32,512)              

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 35,244               (2,484)               33,096               (3,707)               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 39,336               45,235               27,998               43,071               

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด 74,580               42,751               61,094               39,364               
-                        -                        

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   ซ้ือยานพาหนะภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -                    1,631                 -                    1,631                 
   โอนท่ีดินรอการพฒันาเป็นตน้ทุนการพฒันา 528,332             -                    -                    -                    
      โครงการอสังหาริมทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท สัมมากร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 

 บริษทั สัมมากร จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย                          
โดยมีบริษทั อาร์พีซีจี จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ี  86                    
อาคารสัมมากรเพลส 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
บริษทัยอ่ย และจดัท าข้ึนโดยหลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ
ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั                          
ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562                        
มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้
ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบ
การเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้
การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการ
บญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

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

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สญัญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้
สญัญาท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอน
ส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ี
สะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้ง
มอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

 บริษทัฯรับรู้ผลสะสมของการน ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยปรับปรุงกบั
ก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2  
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังกล่าวได้มีการเปล่ียนแปลง
หลกัการส าคญัซ่ึง สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก 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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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า 
และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ 
การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพย์
และหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์
อา้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

 การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 
ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการ
เช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน
ในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

1.5 นโยบายการบญัชีที่ส าคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน                             
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้
รายไดเ้น่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ มา
ถือปฏิบติั 

 การรับรู้รายได้ 

 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

 รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยรั์บรู้เม่ือบริษทัฯไดโ้อนอ านาจควบคุมในอสังหาริมทรัพยใ์ห้แก่ลูกคา้
แลว้ กล่าวคือ เม่ือมีการโอนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยใ์ห้กบัผูซ้ื้อ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ี
ไดรั้บหรือคาดวา่จะไดรั้บส าหรับอสังหาริมทรัพยท่ี์ไดโ้อนกรรมสิทธ์ิหลงัจากหกัรายการส่งเสริมการขายท่ี
ถือเป็นการจ่ายเงินแทนลูกคา้ 

2. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่                           
มาถือปฏิบัติ 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.4 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับท่ี 15 มาถือปฏิบัติในระหว่างงวดปัจจุบัน  โดยบริษัทฯได้เลือกปรับผลสะสมจากการ
เปล่ียนแปลงโดยบนัทึกปรับกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวด
ก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานฉบบัน้ีมาถือ
ปฏิบติั จะมีผลต่อการจดัประเภทรายการในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเปล่ียนไป แต่ไม่มีผลกระทบต่อก าไร
หรือขาดทุนสุทธิของบริษทัฯ  
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จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อการจดัประเภทรายการในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับ
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ตามนโยบายการ

บญัชีเดิม ลดลง 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์ 465 (7) 458 
ตน้ทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย ์ 383 (4) 379 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 34 (3) 31 

รายการปรับปรุงขา้งตน้มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

- รายการส่งเสริมการขายท่ีบริษทัฯให้แก่ลูกคา้เม่ือไดโ้อนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยต์ามสัญญาจะซ้ือ
จะขายบา้นและท่ีดิน/ห้องชุด บริษทัฯพิจารณาว่าการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิแทนลูกคา้                                
การยกเวน้การเรียกเก็บค่าบริการส่วนกลาง หรือการให้ส่วนลดเงินสด ถือเป็นการจ่ายเงินแทนลูกคา้                                
ซ่ึงจ านวนดงักล่าวจะตอ้งน ามาแสดงโดยหกัจากรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยใ์นงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จ จากเดิมท่ีแสดงเป็นตน้ทุนจากการขายอสงัหาริมทรัพย ์

3. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันซ่ึง
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม   
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า - - 3.2 3.1 ราคาตามสัญญา 
รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 4.5 4.5 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 0.4 0.1 ร้อยละ 6.00 ถึง 7.60 ต่อปี 
ค่าเช่าจ่าย - - 0.3 0.3 ราคาตามสัญญา 
ค่าบริการ - - 0.6 0.5 ราคาตามสัญญา 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม   
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561  
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 0.7 0.6 0.4 0.3 ราคาตามสัญญา 
รายไดค้่าบริการ 0.7 0.6 - - ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียจ่าย 1.6 - 1.2 - ร้อยละ 5.00 ถึง 7.60 ต่อปี 
ค่าบริการ 0.1 0.1 0.1 0.1 ราคาตลาด 

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี             
31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
31 มีนาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
(หมายเหตุ 4)     
บริษทัยอ่ย - - 3,827 4,258 
อ่ืนๆ 1,800 1,633 125 124 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,800 1,633 3,952 4,382 

     
เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าเช่า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
(แสดงรวมอยูใ่นสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน)     
บริษทัยอ่ย - - 42 60 

รวมเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 42 60 

     
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
(หมายเหตุ 13)     
บริษทัยอ่ย - - 76 77 
อ่ืนๆ 5,411 4,735 2,112 880 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,411 4,735 2,188 957 

     
เงนิรับล่วงหน้าค่าเช่า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั      
(แสดงรวมอยูใ่นเงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้)     
บริษทัยอ่ย - - 35 50 

รวมเงินรับล่วงหนา้ค่าเช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 35 50 
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เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 

ยอดคงคา้งของเงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี                               
31 ธนัวาคม 2561 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นดงักล่าว มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มื 
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ ณ 
วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 
เพ่ิมข้ึน 

ระหวา่งงวด 
ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ ณ 
วนัท่ี 

31 มีนาคม 2562 

บริษทั เพียวสัมมากร                          
ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั บริษทัยอ่ย - 10,000 - 10,000 

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

  60,000 10,000 (60,000) 10,000 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยเป็นเงินให้กูย้ืมในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินมีก าหนดช าระเม่ือทวงถาม โดยคิด
ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.60 ต่อปี 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินกูย้มืระยะสั้นระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

เงินกูย้มื 
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ ณ 
วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 
เพ่ิมข้ึน 

ระหวา่งงวด 
ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ ณ 
วนัท่ี 

31 มีนาคม 2562 
บริษทั อาร์พีซีจี จ  ากดั (มหาชน)  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 100,000 - - 100,000 
บริษทั แอสเซท โปร กรุ๊ป จ ากดั ผูถื้อหุน้ใน

บริษทัยอ่ย 57,000 - (57,000) - 

รวม  157,000 - (57,000) 100,000 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกูย้มื 
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ ณ 
วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 
เพ่ิมข้ึน 

ระหวา่งงวด 
ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ ณ 
วนัท่ี 

31 มีนาคม 2562 
บริษทั อาร์พีซีจี จ  ากดั (มหาชน)  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 100,000 - - 100,000 

รวม  100,000 - - 100,000 
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เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากบริษทั อาร์พีซีจี จ  ากัด (มหาชน) มีก าหนดช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียภายใน                              
เดือนเมษายน 2562 โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 5.00 ต่อปี 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน
ของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 4.4 6.2 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 0.1 0.2 
รวม 4.5 6.4 

4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
31 มีนาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน 1,675 1,509 - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,675 1,509 - - 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน 15,031 13,422 - - 
 3 - 6 เดือน 684 753 - - 
 6 - 12 เดือน 319 755 - - 
 มากกวา่ 12 เดือน 3,341 3,761 - - 
รวม 19,375 18,691 - - 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (3,341) (3,644) - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 16,034 15,047 - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 17,709 16,556 - - 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
31 มีนาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีอ่ื้น     
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 125 124 3,927 3,794 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 49,714 49,425 48,580 48,395 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 25 588 
เงินทดรองจ่าย 5,191 5,205 5,191 5,205 
ลูกหน้ีอ่ืน 5,306 5,417 5,305 5,384 
รวม 60,336 60,171 63,028 63,366 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (39,764) (39,764) (39,764) (39,764) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 20,572 20,407 23,264 23,602 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 38,281 36,963 23,264 23,602 

5. ต้นทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

รายการเปล่ียนแปลงของตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี                                 
31 มีนาคม 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี1 มกราคม 2562 2,525,645 2,525,645 
ตน้ทุนงานก่อสร้างเพิ่มข้ึน 150,755 150,433 
รับโอนจากท่ีดินรอการพฒันา 528,332 - 
รับรู้เป็นตน้ทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย ์ (365,091) (365,091) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 2,839,641 2,310,987 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดจ้ดจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของโครงการจ านวน 
2,770 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561: 2,492 ลา้นบาท) เพื่อค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้ น
และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย (เฉพาะบริษัทฯ: 2,276 ลา้นบาท                            
(31 ธนัวาคม 2561: 2,492 ลา้นบาท)) 
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เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัยอ่ยไดท้  าสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินผนืหน่ึงซ่ึงประกอบดว้ยท่ีดินจ านวน
หลายแปลง และท าสัญญาโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินส าหรับท่ีดินอีกผืนหน่ึง                                                                
(ซ่ึงบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของเงินมดัจ าจ่ายค่าท่ีดินผืนน้ีจ านวน 125 ลา้นบาท) กบัลูกคา้รายหน่ึงรวม
มูลค่าตามสญัญาทั้งส้ิน 1,062 ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ยไดรั้บช าระเงินมดัจ าในวนัท าสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน
จ านวน 135 ล้านบาท ซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของบัญชี “เงินมัดจ าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้” ใน                        
งบแสดงฐานะทางการเงินรวม ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยไดด้ าเนินการโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินดงักล่าว และโอนสิทธิ
และหนา้ท่ีตามสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดินเรียบร้อยแลว้ในเดือนเมษายน 2562 

6. ที่ดินรอการพฒันา 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 650,321 121,989 
โอนออกเป็นตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์ (528,332) - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 121,989 121,989 

7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
ช่ือบริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

   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 สมัมากร พลสั จ ากดั 200,000 200,000 51 51 101,999 101,999 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     408,399 408,399 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 บริษทัยอ่ยไม่มีการจ่ายเงินปันผล 
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8. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 1,056,799 524,482 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 9,649 27 
จ าหน่ายในระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (17) - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (9,176) (2,136) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชีณ วนัที ่31 มีนาคม 2562 1,057,255 522,373 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดจ้ดจ านองอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนซ่ึงมีมูลค่าสุทธิ
ตามบัญชีจ านวนเงิน 608 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561: 609 ล้านบาท) เพื่อค  ้ าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี                                 
เงินกู้ยืมระยะสั้ นและเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีได้รับจากสถาบันการเงิน  (เฉพาะบริษัทฯ : 73 ล้านบาท                                         
(31 ธนัวาคม 2561: 76 ลา้นบาท)) 

เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติใหบ้ริษทัฯ และ/หรือ บริษทัยอ่ย เขา้ท า
ธุรกรรมการจ าหน่ายทรัพยสิ์น และธุรกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกรรมดงักล่าวให้แก่กองทรัสตเ์พื่อการ
ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยป์ระเภทคอมมูนิต้ีมอลล ์ซ่ึงในขณะน้ีอยู่ระหว่างการจดัเตรียมเอกสาร
โดยผูก่้อตั้งทรัสตแ์ละผูจ้ดัการกองทรัสต ์เพื่อขออนุมติัการจดัตั้งกองทรัสตจ์ากส านักคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

9. อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอาคาร และอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 45,035 30,963 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 1,085 264 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายในระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี  (77) (77) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (3,322) (2,431) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 42,721 28,719 
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10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 สรุป
ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 6,794 6,791 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 74 - 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (290) (286) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 6,578 6,505 

11. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวด 2,843 2,050 2,521 - 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 44 600 (33) 350 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2,887 2,650 2,488 350 

12. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

ยอดคงเหลือของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

   (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR 12,353 12,673 - - 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน MLR - 1.75 และ 

3.90 381,000 383,517 35,000 37,517 

 รวม  393,353 396,190 35,000 37,517 
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 วงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯค ้าประกนัโดยอสังหาริมทรัพยเ์พื่อ
การลงทุนและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างในโครงการของบริษทัฯ 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีของบริษทัย่อยค ้าประกนัโดยอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัย่อย เงินกูย้ืม
ระยะสั้นของบริษทัยอ่ยค ้าประกนัโดยบริษทัฯและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างในโครงการของบริษทัยอ่ย 

13. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 มีนาคม  
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 63,481 79,316 59,187 75,449 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,299 3,294 - - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 41,677 32,168 35,301 22,848 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16 17 92 94 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 15,122 21,152 13,173 19,304 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 561 1,248 518 1,093 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,096 1,424 2,096 863 
ตน้ทุนการก่อสร้างคา้งจ่าย 9,485 7,684 9,485 7,684 

เงินประกนัการก่อสร้าง 48,494 45,390 47,954 43,886 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 184,231 191,693 167,806 171,221 

14. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการอ่ืน 

เงินกูย้มืดงักล่าวเป็นตัว๋แลกเงิน โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.20 ต่อปี และไม่มีหลกัประกนั 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

22 

15. เงินกู้ยืมระยะยาว 

ยอดคงเหลือของเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ส่วนของบริษทัฯ:     
บริษทั สัมมากร จ ากดั (มหาชน) 565,052 789,307 565,052 789,307 
ส่วนของบริษทัยอ่ย:     
บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 209,654 213,872 - - 

รวมเงินกูย้มืระยะยาว 774,706 1,003,179 565,052 789,307 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (119,913) (177,926) (70,236) (130,339) 

รวมเงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด 
ช าระภายในหน่ึงปี 654,793 825,253 494,816 658,968 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 1,003,179 789,307 
บวก: กูเ้พิ่มระหวา่งงวด 71,136 64,125 
หกั: จ่ายคืนเงินกูร้ะหวา่งงวด (299,609) (288,380) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 774,706 565,052 

บริษทัฯจดจ านองอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างในโครงการของบริษทัฯ            
เป็นหลกัประกนัการกูย้มืเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัฯ 

เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัย่อยค ้าประกนัโดยใชสิ้ทธิการเช่าท่ีดินของบริษทัย่อยและการจ านองส่ิงปลูก
สร้างในโครงการของบริษทัยอ่ย 

สัญญากูย้ืมส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัย่อยไดร้ะบุเง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัในเร่ืองต่างๆ เช่น การด ารง
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
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16. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 14,200 
รับรู้เพิ่มระหวา่งงวด 286 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งงวด (35) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2562 14,451 

17. 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 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
ก าไร (ขาดทุน)ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (พนับาท) 8,236 (11,939) 9,432 (20,962) 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 641,800 641,800 641,800 641,800 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.013 (0.019) 0.015 (0.033) 

18. ส่วนงานด าเนินงาน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ                             
ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงาน                        
ท่ีรายงาน 

ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2562 และ 2561 ท่ีน าเสนอต่อคณะกรรมการของกลุ่มบริษัทซ่ึงเป็นผูมี้อ  านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ด าเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีดงัต่อไปน้ี 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 

ส่วนงานพฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์ ส่วนงานใหเ้ช่า ส่วนงานบริการ 

การตดัรายการ 
บญัชีระหวา่งกนั รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รายไดจ้ากภายนอก 458 147 30 26 39 39 - - 527 212 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 3 3 1 1 (4) (4) - - 

รายไดท้ั้งส้ิน 458 147 33 29 40 40 (4) (4) 527 212 

ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน 64 25 14 17 3 5   81 47 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน           
รายไดอ่ื้น         2 5 
ค่าใชจ่้ายในการขาย         (16) (12) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (36) (33) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน         (22) (16) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (3) (3) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด      6 (12) 

สินทรัพยข์องส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561                     
มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส่วนงานพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์ ส่วนงานใหเ้ช่า ส่วนงานบริการ งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 7 22 21 9 9 38 37 
ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย ์ 2,840 2,526 - - - - 2,840 2,526 
เงินมดัจ าจ่ายค่าท่ีดิน 125 125 - - - - 125 125 
ท่ีดินรอการพฒันา 122 650 - - - - 122 650 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - 1,057 1,057 - - 1,057 1,057 
อาคารและอุปกรณ์ 29 31 14 14 - - 43 45 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7 7 - - - - 7 7 
สินทรัพยอ่ื์น       173 98 

รวมสินทรัพย ์       4,405 4,545 
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19. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

19.1 การค า้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนังสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยเพื่อค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและการจดัใหมี้สาธารณูปโภคเป็นจ านวนเงินรวม 409 ลา้นบาท                       
(31 ธนัวาคม 2561: 409 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 405 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 405 ลา้นบาท)) 

19.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนดงัน้ี 

ก) บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาจา้งส ารวจ ออกแบบ และก่อสร้างโครงการของ
บริษัทฯและบริษัทย่อยท่ีต้องจ่ายช าระในอนาคตเป็นจ านวนเงินทั้ งส้ินประมาณ  50 ล้านบาท                         
(31 ธนัวาคม 2561: 79 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 46 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 43 ลา้นบาท)) 

ข) บริษทัฯมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งท าการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยท่ี์ไดมี้การท าสัญญาซ้ือขายกบั
ลูกคา้แลว้ใหแ้ลว้เสร็จเป็นจ านวนเงินประมาณ 2 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 12 ลา้นบาท) 

19.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าป้ายโฆษณาพื้นท่ีในอาคาร
รถยนตแ์ละอุปกรณ์ โดยอายขุองสญัญาดงักล่าวมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ านวนเงินขั้นต ่ าท่ีต้องจ่ายในอนาคตทั้ งส้ินภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงาน                            
ท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

จ่ายช าระภายใน     
ภายใน 1 ปี 2.4 4.2 3.3 5.4 
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บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดซ่ึ้งเก่ียวขอ้งกบัการให้เช่าท่ีดินและ
พื้นท่ีในอาคารศูนยก์ารคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อย                             
มีจ  านวนเงินขั้นต ่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานดงักล่าวดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

รับช าระภายใน     
ภายใน 1 ปี 62 48 43 27 
1 ถึง 5 ปี 77 75 73 72 
มากกวา่ 5 ปี 105 109 164 169 

19.4 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ท าสัญญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าบริการท าความ
สะอาด ค่ารักษาความปลอดภยั ค่าโฆษณา ค่าบริหารจดัการ และค่านายหน้า โดยอายุของสัญญาดงักล่าว                            
มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาบริการ ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

จ่ายช าระภายใน     
ภายใน 1 ปี 111 34 42 31 
1 ถึง 3 ปี 3 - 3 - 

19.5 ภาระผูกพนัอ่ืน 

 ในปี 2549 บริษทัฯไดข้ายบา้นพร้อมท่ีดินจ านวน 11 หลงัโดยลูกคา้ของบริษทัฯไดรั้บเงินกูท่ี้มีการจ านอง
เป็นประกนัจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงส าหรับการซ้ือบา้นพร้อมท่ีดินดงักล่าว เน่ืองจากบา้นพร้อมท่ีดิน
ขา้งตน้อยูน่อกผงัจดัสรรในโครงการแห่งหน่ึงของบริษทัฯ ธนาคารจึงขอใหบ้ริษทัฯใหค้  ามัน่กบัธนาคารว่า 
บริษทัฯจะซ้ือทรัพยท่ี์จ านองคืนจากลูกคา้ในกรณีท่ีลูกคา้ไม่มีทางเขา้-ออก หรือลูกคา้ผิดนัดช าระหน้ีกบั
ธนาคารในราคาเท่ากบัยอดหน้ีท่ีคา้งช าระหรือราคาตลาดของทรัพยท่ี์จ านองแลว้แต่จ านวนใดท่ีสูงกว่า                           
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ยอดหน้ีคงคา้งของลูกคา้กบัธนาคารคงเหลือจ านวนเงินประมาณ 6.5 ลา้นบาท                   
(31 ธนัวาคม 2561: 6.9 ลา้นบาท) 
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20. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

20.1 เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามัญประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2561ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.07 บาทรวมเป็นเงินปันผลจ่ายจ านวน 44.9 ลา้นบาท 

20.2 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศลงในราชกิจจา
นุเบกษา ซ่ึงไดก้ าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้งส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 20 ปี
ข้ึนไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมายดงักล่าวจะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่
วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป การเปล่ียนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานและมีผลกระทบใหบ้ริษทัฯมีหน้ีสินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
เพิ่มข้ึน 3.4 ลา้นบาท บริษทัฯจะบนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีต
เป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบก าไรขาดทุนของงวดท่ีกฎหมายมีผลบงัคบัใชคื้อไตรมาสท่ีสองของปี 2562 

21. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2562 


