
 

บริษทั สัมมากร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานและงบการเงินรวมระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั สัมมากร จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับ
งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและ                                  
งบกระแสเงินสดรวมส าหรับเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อ                                         
ของบริษทั สัมมากร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 
สัมมากร จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทาง
การเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล                                            
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดังกล่าวจากผลการสอบทาน
ของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

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

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

ฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5813 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 7 พฤศจิกายน 2562 



บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 33,663               39,336               1,907                  27,998                  

เงินลงทุนชวัคราว -                         12,502               -                         12,502                  

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ย 3 -                         -                         -                         60,000                  

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 4 36,403               36,963               22,743               23,602                  

ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 5 2,224,427          2,525,645          2,224,427          2,525,645            

เงินมดัจาํจ่ายค่าทีดิน 182,691             125,338             134,900             -                            

เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมา 9,986                  10,659               9,986                  10,659                  

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 22,701               6,389                  15,397               3,384                    

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,509,871          2,756,832          2,409,360          2,663,790            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ทีดินรอการพฒันา 6 178,961             650,321             177,258             121,989                

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                         -                         408,399             408,399                

เงินลงทุนระยะยาวอืน 8 42,750               -                         -                         -                            

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 9 1,010,199          1,056,799          480,350             524,482                

อาคารและอุปกรณ์ 10 40,481               45,035               13,077               30,963                  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7,586                  6,794                  7,521                  6,791                    

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18,007               16,668               17,042               16,503                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 18,633               12,231               12,315               11,798                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,316,617          1,787,848          1,115,962          1,120,925            

รวมสินทรัพย์ 3,826,488          4,544,680          3,525,322          3,784,715            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

1



บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน

   จากสถาบนัการเงิน 12 58,382               396,190             54,572               37,517                  

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 13 136,963             191,693             121,207             171,221                

เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 -                         157,000             150,000             100,000                

เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการอืน 14 245,881             199,998             245,881             199,998                

เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 33,404               42,608               29,824               40,290                  

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 15 110,084             177,926             56,487               130,339                

เงินประกนัการเช่ารับทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 22,460               34,836               5,344                  6,063                    

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 30,447               3,418                  -                         1,693                    

หนีสินหมุนเวียนอืน 10,336               11,867               8,665                  10,121                  

รวมหนีสินหมุนเวยีน 647,957             1,215,536          671,980             697,242                

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 15 569,607             825,253             436,817             658,968                

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 16 19,054               14,200               19,054               14,200                  

เงินประกนัการเช่ารับ - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 28,998               20,054               4,719                  5,675                    

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 10,046               10,793               8,730                  9,327                    

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 627,705             870,300             469,320             688,170                

รวมหนีสิน 1,275,662          2,085,836          1,141,300          1,385,412            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที

30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 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                

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มลูค่าแลว้

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

ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 636,258             636,258             636,258             636,258                

กาํไรสะสม

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,127,054          1,085,651          1,041,784          1,057,065            

ส่วนตาํกวา่ทุนจากการเปลียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้

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

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,402,275          2,360,872          2,384,022          2,399,303            

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย 148,551             97,972               -                         -                            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,550,826          2,458,844          2,384,022          2,399,303            

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,826,488          4,544,680          3,525,322          3,784,715            

-                         -                         -                         -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท สัมมากร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2562

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 187,194              468,610              187,194              468,610              

รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 25,950                25,089                17,513                17,056                

รายไดค้่าบริการ 42,277                40,405                15,985                15,306                

รายไดอื้น 1,083                  6,770                  6,308                  6,408                  

รวมรายได้ 256,504              540,874              227,000              507,380              

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนจากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 144,859              302,895              144,859              302,895              

ตน้ทุนจากการใหเ้ช่า 9,766                  9,768                  2,670                  3,112                  

ตน้ทุนจากการใหบ้ริการ 39,590                36,135                22,872                20,394                

ค่าใชจ่้ายในการขาย 25,120                31,136                24,920                30,968                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 35,537                34,196                34,674                34,321                

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 2,503                  -                         -                         -                         

รวมค่าใช้จ่าย 257,375              414,130              229,995              391,690              

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (871)                   126,744              (2,995)                115,690              

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (17,578)              (16,802)              (12,403)              (14,998)              

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (18,449)              109,942              (15,398)              100,692              

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 11 337                     (13,249)              176                     (11,325)              

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (18,112)              96,693                (15,222)              89,367                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (18,112)              96,693                (15,222)              89,367                

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (16,546)              96,697                (15,222)              89,367                

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,566)                (4)                       

(18,112)              96,693                

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 17

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขนัพืนฐาน

   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.026)                0.151                  (0.024)                0.139                  

   จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (พนัหุน้) 641,800              641,800              641,800              641,800              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

4



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท สัมมากร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2562

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 1,579,742           732,739              884,215              732,739              

รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 79,902                80,839                48,612                51,004                

รายไดค้่าบริการ 123,762              118,670              48,441                45,180                

เงินปันผลรับ 7 -                         -                         71,400                -                         

รายไดอื้น:

   กาํไรจากการโอนสิทธิและหนา้ทีตามสญัญาจะซือจะขายทีดิน 5 196,483              -                         -                         -                         

   รายไดจ้ากการยกเลิกสญัญาเช่า 14,571                -                         14,571                -                         

   อืน ๆ 5,705                  18,678                21,751                18,394                

รวมรายได้ 2,000,165           950,926              1,088,990           847,317              

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนจากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 1,239,840           517,660              711,363              517,660              

ตน้ทุนจากการใหเ้ช่า 37,808                34,369                9,124                  9,126                  

ตน้ทุนจากการใหบ้ริการ 114,180              105,525              65,908                60,594                

ค่าใชจ่้ายในการขาย 130,661              62,609                83,574                62,031                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 113,022              100,186              110,453              100,821              

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 9 40,909                -                         38,406                -                         

รวมค่าใช้จ่าย 1,676,420           820,349              1,018,828           750,232              

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 323,745              130,577              70,162                97,085                

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (57,144)              (49,373)              (41,056)              (44,207)              

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 266,601              81,204                29,106                52,878                

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 11 (61,093)              (17,543)              539                     (11,664)              

กาํไรสําหรับงวด 205,508              63,661                29,645                41,214                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 205,508              63,661                29,645                41,214                

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 86,329                63,665                29,645                41,214                

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 119,179              (4)                       

205,508              63,661                

กาํไรต่อหุ้น 17

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.135                  0.099                  0.046                  0.064                  

   จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (พนัหุน้) 641,800              641,800              641,800              641,800              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษทั สัมมากร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

ส่วนตาํกวา่ทุน ส่วนของผูมี้

จากการเปลียนแปลง รวม ส่วนไดเ้สียทีไม่มี รวม

ทุนเรือนหุน้ทีออก ส่วนเกินมูลคา่ สัดส่วนการถือหุน้ ส่วนของผูถื้อหุน้ อาํนาจควบคุม ส่วนของ

และชาํระเตม็มูลคา่แลว้ หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในบริษทัยอ่ย ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี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                       

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมเพมิขึน -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 49,000                       49,000                       

เงินปันผลจา่ย (หมายเหตุ 18) -                                 -                                 -                                 (32,090)                      -                                 (32,090)                      -                                 (32,090)                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2561 641,800                     636,258                     64,180                       1,065,788                  (67,017)                      2,341,009                  48,996                       2,390,005                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 641,800                     636,258                     64,180                       1,085,651                  (67,017)                      2,360,872                  97,972                       2,458,844                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 86,329                       -                                 86,329                       119,179                     205,508                     

เงินปันผลจา่ย (หมายเหตุ 18) -                                 -                                 -                                 (44,926)                      -                                 (44,926)                      -                                 (44,926)                      

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ยลดลงจากเงินปันผลจา่ยของบริษทัยอ่ย -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 (68,600)                      (68,600)                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2562 641,800                     636,258                     64,180                       1,127,054                  (67,017)                      2,402,275                  148,551                     2,550,826                  

-                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

6



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั สัมมากร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

รวม

ทุนเรือนหุน้ทีออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนของ

และชาํระเตม็มูลค่าแลว้ หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี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 วนัท ี30 กันยายน 2561 641,800                      636,258                      64,180                        1,041,603                   2,383,841                   

 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 641,800                      636,258                      64,180                        1,057,065                   2,399,303                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  29,645                        29,645                        

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18) -                                  -                                  -                                  (44,926)                       (44,926)                       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กันยายน 2562 641,800                      636,258                      64,180                        1,041,784                   2,384,022                   

 -                                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

7



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท สัมมากร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 266,601             81,204               29,106               52,878               

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษี

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 38,177               37,954               12,926               15,238               

   ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (375)                   (338)                   -                         26                      

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชวัคราว (404)                   (189)                   (404)                   (189)                   

   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 69                      101                    (606)                   101                    

   ขาดทุนจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 40,919               -                         38,406               -                         

   รายไดจ้ากค่าตอบแทนสิทธิการเช่าทียงัไม่ถือเป็นรายได้ (27,062)              (12,582)              (26,568)              (11,809)              

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 4,900                 1,558                 4,900                 1,558                 

   รายไดเ้งินปันผล -                         -                         (71,400)              -                         

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 52,621               47,264               36,587               40,269               

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 375,446             154,972             22,947               98,072               

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 935                    (518)                   859                    898                    

   ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 829,550             146,942             301,218             146,942             

   เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมา 673                    6,716                 673                    6,716                 

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (2,794)                650                    (935)                   319                    

   ทีดินรอการพฒันา (56,972)              (620,894)            (55,269)              (124,826)            

   เงินมดัจาํจ่ายค่าทีดิน (57,353)              -                         (134,900)            -                         

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (6,402)                632                    (517)                   567                    

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (52,491)              65,257               (49,267)              68,203               

   เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 17,858               62,194               16,102               60,189               

   เงินประกนัการเช่า (3,432)                1,014                 (1,675)                925                    

   หนีสินหมุนเวียนอืน (1,265)                (5)                       (1,190)                (319)                   

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (46)                     (1,922)                (46)                     (1,922)                

   หนีสินไม่หมุนเวียนอืน (182)                   2,758                 (32)                     (162)                   

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 1,043,525          (182,204)            97,968               255,602             

   จ่ายดอกเบีย (44,495)              (41,082)              (26,969)              (32,361)              

   จ่ายภาษีเงินได้ (48,921)              (16,097)              (12,771)              (9,275)                

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 950,109             (239,383)            58,228               213,966             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม

8



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท สัมมากร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ซือเงินลงทุนชวัคราว (358,500)            (228,870)            (358,500)            (228,870)            

ซือเงินลงทุนระยะยาวอืน (42,750)              -                         -                         -                         

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชวัคราว 371,406             232,075             371,406             232,075             

เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         (63,250)              

เงินปันผลรับ -                         -                         71,400               -                         

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         12,250               

เงินใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่บริษทัยอ่ย (เพิมขึน) ลดลง -                         -                         60,000               (65,000)              

ซืออสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (21,730)              (258,068)            (27)                     (136,099)            

ซืออาคารและอุปกรณ์ (5,482)                (8,492)                (2,479)                (4,627)                

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,612)                -                         (1,538)                -                         

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 14                      94                      14,606               94                      

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 7                        -                         -                         -                         

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (58,647)              (263,261)            154,868             (253,427)            

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสนัจาก

   สถาบนัการเงินเพมิขึน (ลดลง) (337,808)            269,356             17,055               (77,604)              

เงินกูย้ืมระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัเพมิขึน (ลดลง) (157,000)            -                         50,000               -                         

เงินกูย้ืมระยะสนัจากกิจการอืนเพมิขึน (ลดลง) 35,518               (124,868)            35,518               (124,868)            

เงินสดรับจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                         49,000               -                         -                         

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 288,786             621,896             281,775             517,896             

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (612,274)            (284,373)            (577,778)            (251,718)            

จ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (831)                   (610)                   (831)                   (610)                   

จ่ายเงินปันผล (44,926)              (32,090)              (44,926)              (32,090)              

เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ยใหแ้ก่ส่วนไดเ้สีย

   ทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (68,600)              -                         -                         -                         

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (897,135)            498,311             (239,187)            31,006               

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (5,673)                (4,333)                (26,091)              (8,455)                

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 39,336               45,235               27,998               43,071               

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 33,663               40,902               1,907                 34,616               

-                         -                         

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเตมิ 

รายการทีไม่ใช่เงินสด

   ซือยานพาหนะภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -                         3,188                 -                         3,188                 

   โอนอาคารและอุปกรณ์เป็นอสงัหาริมทรัพย์

      เพอืการลงทุน -                         10,368               -                         13,047               

   โอนทีดินรอการพฒันาเป็นตน้ทุนการพฒันา

      โครงการอสงัหาริมทรัพย์ 528,332             -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท สัมมากร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2562 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

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

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล
โดยบริษัทฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้แสดงรายการใน                                             
งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด
ในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

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

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีได้จดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั สัมมากร จ ากัด (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย และจดัท าขึ้นโดยหลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ
ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 
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1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั                      
ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562                           
มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบาย                           
ใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ                               
งบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงได้
มีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน                    
การบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

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

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 กิจการตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้
สัญญาท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอน
ส าหรับการรับรู้รายได้ท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ านวนเงิน                            
ท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีได้                                    
ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์                            
ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ผลสะสมของการน ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดย
ปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดง
เปรียบเทียบ 

 ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2563 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง
หรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย                                                      
ส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชี
กบัผูใ้ช้มาตรฐาน ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลง
หลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 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 าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและ            
การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยพิจารณาจาก                             
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 
(Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิด
ของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึง
การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการ เงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงาน                                   
ทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนว
ปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน
ในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

13 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า 
และการตีความมาตรฐานการบัญชีท่ีเก่ียวข้อง มาตรฐานฉบับน้ีได้ก าหนดหลักการของการรับรู้
รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่
สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

 การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 
ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการ
เช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน
ในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

1.5 นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเร่ืองการรับรู้รายได้
เน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ มาถือ
ปฏิบติั 

 การรับรู้รายได้ 

 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

 รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยรั์บรู้เม่ือบริษทัฯไดโ้อนอ านาจควบคุมในอสังหาริมทรัพยใ์ห้แก่ลูกคา้
แลว้ กล่าวคือ เม่ือมีการโอนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยใ์ห้กบัผูซ้ื้อ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่า                         
ท่ีไดรั้บหรือคาดว่าจะไดรั้บส าหรับอสังหาริมทรัพยท่ี์ไดโ้อนกรรมสิทธ์ิหลงัจากหกัรายการส่งเสริมการขาย
ท่ีถือเป็นการจ่ายเงินแทนลูกคา้ 

2. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่                            
มาถือปฏิบัติ 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.4 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้น ามาตรฐานการรายงาน                           
ทางการเงิน ฉบับท่ี 15 มาถือปฏิบัติในระหว่างงวดปัจจุบันโดยบริษัทฯและบริษัทย่อยได้เลือกปรับ                                  
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงโดยบนัทึกปรับกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 และไม่ปรับยอ้นหลงั
งบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐาน
ฉบับน้ีมาถือปฏิบัติ จะมีผลต่อการจัดประเภทรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปล่ียนไป แต่ไม่มี
ผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุนสุทธิของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อการจดัประเภทรายการในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับ
งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ตามนโยบาย
การบญัชีเดิม ลดลง 

ตามมาตรฐาน
การรายงาน 
ทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 

ตามนโยบาย
การบญัชีเดิม ลดลง 

ตามมาตรฐาน
การรายงาน 
ทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ       
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์ 191 (4) 187 191 (4) 187 
ตน้ทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย ์ 149 (4) 145 149 (4) 145 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ตามนโยบาย
การบญัชีเดิม ลดลง 

ตามมาตรฐาน
การรายงาน 
ทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 

ตามนโยบาย
การบญัชีเดิม ลดลง 

ตามมาตรฐาน
การรายงาน 
ทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ       
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์ 1,591 (11) 1,580 894 (10) 884 
ตน้ทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย ์ 1,250 (10) 1,240 721 (10) 711 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 132 (1) 131 84 - 84 

รายการปรับปรุงขา้งตน้มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

- รายการส่งเสริมการขายท่ีบริษทัฯให้แก่ลูกคา้เม่ือได้โอนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยต์ามสัญญา                            
จะซ้ือจะขายบา้นและท่ีดิน/ห้องชุด บริษทัฯพิจารณาวา่การจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิแทนลูกคา้ 
การยกเวน้การเรียกเก็บค่าบริการส่วนกลาง หรือการใหส่้วนลดเงินสด ถือเป็นการจ่ายเงินแทนลูกคา้ ซ่ึง
จ านวนดงักล่าวจะตอ้งน ามาแสดงโดยหักจากรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยใ์นงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จ จากเดิมท่ีแสดงเป็นตน้ทุนจากการขายอสังหาริมทรัพยแ์ละค่าใชจ่้ายในการขาย 
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3. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน                       
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2562 2561 2562 2561  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการให้เช่า - - 3.2 3.1 ราคาตามสัญญา 
รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 5.5 4.5 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ - - - 1.0 ร้อยละ 4.65 ถึง 5.20 ต่อปี 
ค่าเช่าจ่าย - - 0.7 0.3 ราคาตามสัญญา 
ค่าบริการ - - 0.4 0.6 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 0.6 - ร้อยละ 3.20 ต่อปี 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดจ้ากการให้เช่า 0.8 0.7 0.4 0.4 ราคาตามสัญญา 
รายไดค้่าบริการ 0.7 0.7 - - ราคาตามสัญญา 
ค่าบริการ - 0.1 - 0.1 ราคาตลาด 
ค่าบริหารจดัการ 0.8 - - - ราคาตามสัญญา 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2562 2561 2562 2561  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการให้เช่า - - 9.5 9.4 ราคาตามสัญญา 
รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 16.0 13.5 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 0.7 1.9 ร้อยละ 4.65 ถึง 7.60 ต่อปี 
เงินปันผลรับ - - 71.4 - ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
รายไดจ้ากการขายอาคารและอุปกรณ์ - - 14.6 - ราคาตามสัญญา 
ค่าเช่าจ่าย - - 1.4 0.9 ราคาตามสัญญา 
ค่าบริการ - - 1.7 1.7 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 0.8 - ร้อยละ 3.20 ต่อปี 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2562 2561 2562 2561  
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดจ้ากการให้เช่า 2.2 2.1 1.2 0.9 ราคาตามสัญญา 
รายไดค้่าบริการ 2.2 3.2 - - ราคาตามสัญญา 
ค่าบริการ 0.1 0.2 0.1 0.2 ราคาตลาด 
เงินปันผลจ่าย 68.6 - - - ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
ดอกเบ้ียจ่าย 2.3 - 1.8 - ร้อยละ 5.00 ถึง 7.60 ต่อปี 
ค่าบริหารจดัการ 2.4 - - - ราคาตามสัญญา 

ยอดคงค้างระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 และวนัท่ี                                               
31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กนัยายน

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 กนัยายน

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
(หมายเหตุ 4)     
บริษทัยอ่ย - - 4,673 4,258 
อื่น ๆ 1,730 1,633 144 124 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,730 1,633 4,817 4,382 
     
     
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั     
(แสดงรวมอยูใ่นสินทรัพยห์มุนเวียนอื่น)     
บริษทัยอ่ย - - 6 60 

รวมเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 6 60 
     
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
(หมายเหตุ 13)     
บริษทัยอ่ย - - 849 77 
อื่นๆ 5,736 4,735 18 880 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,736 4,735 867 957 
     
เงินรับล่วงหน้าค่าเช่า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั      
(แสดงรวมอยูใ่นเงินมดัจ าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้)     
บริษทัยอ่ย - - 5 50 

รวมเงินรับล่วงหนา้ค่าเช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 5 50 
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เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 

ยอดคงคา้งของเงินให้กู ้ยืมระยะสั้นระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 และวนัท่ี                                       
31ธนัวาคม 2561 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นดงักล่าว มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินให้กูย้ืม 
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ ์

ยอดคงเหลือ                           
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 
เพ่ิมขึ้น 

ระหว่างงวด 
ลดลง 

ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ                           
ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 2562 

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

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

  60,000 70,000 (130,000) - 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินกูย้ืมระยะสั้นระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

เงินกูย้ืม 
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ ์

ยอดคงเหลือ                     
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 
เพ่ิมขึ้น 

ระหว่างงวด 
ลดลง 

ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ                         
ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 2562 

บริษทั อาร์พีซีจี จ ากดั 
(มหาชน)  ผูถื้อหุ้นรายใหญ ่ 100,000 - (100,000) - 

บริษทั แอสเซท                                
โปร กรุ๊ป จ ากดั 

ผูถื้อหุ้นใน
บริษทัยอ่ย 57,000 57,000 (114,000) - 

รวม  157,000 57,000 (214,000) - 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกูย้ืม 
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ ์

ยอดคงเหลือ                          
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 
เพ่ิมขึ้น 

ระหว่างงวด 
ลดลง 

ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ                          
ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 2562 

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

บริษทั อาร์พีซีจี จ ากดั 
(มหาชน)  

ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ ่ 100,000 - (100,000) - 

รวม  100,000 150,000 (100,000) 150,000 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษทั สัมมากร พลสั จ ากัด เป็นเงินกู้ยืมในรูปตัว๋สัญญาใช้เงินมีก าหนดช าระคืน                       
เม่ือทวงถาม โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.20 ต่อปี 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 และ 2561 บริษัทฯมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 4.2 3.3 12.7 15.2 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 0.1     - 0.3 0.3 
รวม 4.3 3.3 13.0 15.5 
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4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน 1,586 1,509 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,586 1,509 - - 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน 12,856 13,422 - - 
 3 - 6 เดือน 1,038 753 - - 
 6 - 12 เดือน 1,746 755 - - 
 มากกว่า 12 เดือน 3,269 3,761 - - 

รวม 18,909 18,691 - - 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (3,269) (3,644) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 15,640 15,047 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 17,226 16,556 - - 

     
ลูกหนีอ่ื้น     
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 144 124 4,817 3,794 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 52,098 49,425 51,013 48,395 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 588 
เงินทดรองจ่าย 3,335 5,205 3,335 5,205 
ลูกหน้ีอ่ืน 3,364 5,417 3,342 5,384 
รวม 58,941 60,171 62,507 63,366 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (39,764) (39,764) (39,764) (39,764) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 19,177 20,407 22,743 23,602 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 36,403 36,963 22,743 23,602 
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5. ต้นทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

รายการเปล่ียนแปลงของต้นทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี                                     
30 กนัยายน 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 2,525,645 2,525,645 
ตน้ทุนงานก่อสร้างเพิ่มขึ้น 382,649 382,649 
รับโอนจากท่ีดินรอการพฒันา 528,332 - 
รับรู้เป็นตน้ทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย  ์ (1,212,199) (683,867) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 2,224,427 2,224,427 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัฯไดจ้ดจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของโครงการจ านวน 2,188 ลา้นบาท
(31 ธนัวาคม 2561: 2,492 ลา้นบาท) เพื่อค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยาว
จากสถาบนัการเงินของบริษทัฯ 

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

6. ท่ีดินรอการพฒันา 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 650,321 121,989 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีดินรอพฒันาเพิ่มขึ้น 56,972 55,269 
โอนออกเป็นตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์ (528,332) - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 178,961 177,258 
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7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
ช่ือบริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

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

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

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     408,399 408,399 

 เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั สัมมากร พลสั จ ากัด ได้มีมติอนุมัติให้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผูถื้อหุ้นในอัตราหุ้นละ 70 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ินจ านวน 140 ลา้นบาท 
บริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ในวนัท่ี 17 มิถุนายน 2562 

8. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ไดมี้มติเห็นชอบใหบ้ริษทั เพียวสัมมากร 
ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (บริษทัย่อย) ลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั เบรน เว็ค จ ากดั จ านวน 285,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 150 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 42.75 ลา้นบาท ซ่ึงจะคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 19 ของ
จ านวนหุน้ทั้งส้ินหลงัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว บริษทัยอ่ยไดจ้ดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าว
เป็นเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน เน่ืองจากบริษทัย่อยไม่มีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัต่อบริษทัดงักล่าว ทั้งน้ีบริษทัย่อย
ไดจ่้ายช าระค่าหุน้ทั้งหมดตามสัดส่วนการถือหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2562 
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9. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน
2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 1,056,799 524,482 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 21,730 27 
ตดัจ าหน่ายในระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (40,909) (38,406) 
จ าหน่ายในระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (17) - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (27,404) (5,753) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 กนัยายน 2562 1,010,199 480,350 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดจ้ดจ านองอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนซ่ึงมีมูลค่าสุทธิ
ตามบญัชีจ านวนเงิน 563 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561: 609 ลา้นบาท) เพื่อค ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี                     
เ งินกู้ยืมระยะสั้ นและเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีได้รับจากสถาบันการเงิน(เฉพาะบริษัทฯ : 34 ล้านบาท                                          
(31 ธนัวาคม 2561: 76 ลา้นบาท)) 

เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติให้บริษทัฯ และ/หรือ บริษทัย่อย                     
เขา้ท าธุรกรรมการจ าหน่ายทรัพยสิ์น และธุรกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกรรมดงักล่าวให้แก่กองทรัสต์
เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยป์ระเภทคอมมูนิต้ีมอลล ์ซ่ึงในขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการจดัเตรียม
เอกสารโดยผู ้ก่อตั้ งทรัสต์และผู ้จัดการกองทรัสต์ เพื่อขออนุมัติการจัดตั้ งกองทรัสต์จากส านัก
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ในระหวา่งไตรมาสท่ีสองของปีปัจจุบนั บริษทัไดบ้นัทึกผลขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อ
การลงทุนจ านวน 38.4 ลา้นบาท ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เน่ืองจากบริษทัฯไดท้ าการร้ือถอนอาคารให้
เช่าเดิม เพื่อปรับปรุงพื้นท่ีด าเนินงาน 

  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

23 

10. อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอาคาร และอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 45,035 30,963 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 5,482 2,479 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายในระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (83) (14,000) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (9,953) (6,365) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 กนัยายน 2562 40,481 13,077 

11. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคลระหวา่งกาลค านวณขึ้นจากก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 สรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย:พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล (170) 12,969 - 11,109 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (167) 280 (176) 216 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน                                 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (337) 13,249 (176) 11,325 
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(หน่วย:พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 62,432 16,550 - 11,109 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (1,339) 993 (539) 555 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน                                 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 61,093 17,543 (539) 11,664 

12. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

ยอดคงเหลือของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

30 กนัยายน                  
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน                  
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR 23,382 12,673 19,572 - 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 3.85 35,000 383,517 35,000 37,517 

 รวม  58,382 396,190 54,572 37,517 

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯค ้าประกนัโดยอสังหาริมทรัพยเ์พื่อ
การลงทุนและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างในโครงการของบริษทัฯ 

 เงินเบิกเกินบญัชีของบริษทัยอ่ยค ้าประกนัโดยอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัยอ่ย 

  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

25 

13. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 37,737 79,316 33,410 75,449 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,310 3,294 - - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 24,264 32,168 20,527 22,848 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18 17 91 94 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 12,956 21,152 10,990 19,304 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,408 - - - 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 433 1,248 433 1,093 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1,424 776 863 
ตน้ทุนการก่อสร้างคา้งจ่าย 6,252 7,684 6,252 7,684 

เงินประกนัการก่อสร้าง 49,585 45,390 48,728 43,886 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 136,963 191,693 121,207 171,221 

14. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการอ่ืน 

เงินกูย้มืดงักล่าวเป็นตัว๋แลกเงิน โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.20 ต่อปี และไม่มีหลกัประกนั 

15. เงินกู้ยืมระยะยาว 

ยอดคงเหลือของเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

ส่วนของบริษทัฯ:     
บริษทั สัมมากร จ ากดั (มหาชน) 493,304 789,307 493,304 789,307 
ส่วนของบริษทัยอ่ย:     
บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 186,387 213,872 - - 
รวมเงินกูย้ืมระยะยาว 679,691 1,003,179 493,304 789,307 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (110,084) (177,926) (56,487) (130,339) 

รวมเงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด 
 ช าระภายในหน่ึงปี 569,607 825,253 436,817 658,968 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

(หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 1,003,179 789,307 
บวก: กูเ้พิ่มระหวา่งงวด 288,786 281,775 
หกั: จ่ายคืนเงินกูร้ะหวา่งงวด (612,274) (577,778) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 679,691 493,304 

บริษทัฯจดจ านองอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างในโครงการของบริษทัฯ            
เป็นหลกัประกนัการกูย้มืเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัฯ 

เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัย่อยค ้าประกนัโดยใชสิ้ทธิการเช่าท่ีดินของบริษทัย่อยและการจ านองส่ิงปลูก
สร้างในโครงการของบริษทัยอ่ย 

สัญญากูย้ืมส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัย่อยไดร้ะบุเง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัในเร่ืองต่าง  ๆ เช่น การด ารง
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

16. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 14,200 
ตน้ทุนบริการในอดีต 3,370 
รับรู้เพิ่มระหวา่งงวด 1,530 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งงวด (46) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กนัยายน 2562 19,054 
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เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงใน                                                 
ราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงได้ก าหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้างส าหรับลูกจ้างซ่ึงท างาน                                        
ติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมายดงักล่าว                 
มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการ
ส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานและบริษทัฯรับรู้ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าว
จ านวน 3.4 ลา้นบาท เป็นตน้ทุนบริการในอดีต ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดปัจจุบนั 

17. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไร(ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามัญท่ีออกอยู่ใน
ระหวา่งงวด 

18. เงินปันผลจ่าย 

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

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

19. ส่วนงานด าเนินงาน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ                             
ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงาน                       
ท่ีรายงาน 
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ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 ท่ีน าเสนอต่อคณะกรรมการของกลุ่มบริษัทซ่ึงเป็นผูมี้อ านาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการด าเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 

ส่วนงานพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์ ส่วนงานให้เช่า ส่วนงานบริการ 

การตดัรายการ 
บญัชีระหว่างกนั รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
รายไดจ้ากภายนอก 187 469 26 25 42 41 - - 255 535 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - 4 3 1 1 (5) (4) - - 

รายไดท้ั้งส้ิน 187 469 30 28 43 42 (5) (4) 255 535 

ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน 42 147 16 15 3 4   61 166 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน           
รายไดอ้ื่น         1 7 
ค่าใชจ่้ายในการขาย         (25) (13) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (38) (34) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน         (17) (16) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         - (13) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด         (18) 97 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 

ส่วนงานพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์ ส่วนงานให้เช่า ส่วนงานบริการ 

การตดัรายการ 
บญัชีระหว่างกนั รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
รายไดจ้ากภายนอก 1,580 733 80 81 124 119 - - 1,784 933 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - 11 10 2 2 (13) (12) - - 

รายไดท้ั้งส้ิน 1,580 733 91 91 126 121 (13) (12) 1,784 933 

ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน 340 186 42 46 10 13   392 245 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน           
รายไดอ้ื่น         217 19 
ค่าใชจ่้ายในการขาย         (131) (34) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (154) (100) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน         (57) (49) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (61) (17) 

ก าไรส าหรับงวด         206 64 
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สินทรัพยข์องส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มี
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส่วนงานพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์ ส่วนงานให้เช่า ส่วนงานบริการ งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4 7 21 21 11 9 36 37 
ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์ 2,224 2,526 - - - - 2,224 2,526 
เงินมดัจ าจ่ายค่าท่ีดิน 183 125 - - - - 183 125 
ท่ีดินรอการพฒันา 179 650 - - - - 179 650 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - 1,010 1,057 - - 1,010 1,057 
อาคารและอุปกรณ์ 26 31 14 14 - - 40 45 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8 7 - - - - 8 7 
สินทรัพยอ่ื์น       146 98 

รวมสินทรัพย ์       3,826 4,545 

20. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

20.1 การค า้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนังสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ
และบริษทัย่อยเพื่อค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและการจดัให้มีสาธารณูปโภคเป็นจ านวนเงินรวม 403 ลา้นบาท
(31 ธนัวาคม 2561: 409 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 400 ลา้นบาท (31ธนัวาคม 2561: 405 ลา้นบาท)) 

20.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนดงัน้ี 

ก) บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาจ้างส ารวจ ออกแบบ และก่อสร้างโครงการของ
บริษัทฯและบริษัทย่อยท่ีต้องจ่ายช าระในอนาคตเป็นจ านวนเงินทั้ งส้ินประมาณ  57 ล้านบาท                                           
(31 ธนัวาคม 2561: 79 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 44 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 43 ลา้นบาท)) 

ข) บริษทัฯมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งท าการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ท่ีไดมี้การท าสัญญาซ้ือขายกับ
ลูกคา้แลว้ใหแ้ลว้เสร็จ เป็นจ านวนเงินประมาณ 0.2 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 12 ลา้นบาท) 

ค) บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าท่ีดินตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินเป็นจ านวนเงิน 1,411 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม 2561: 293 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 735 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: ไม่มี)) 
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20.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยได้เขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าป้ายโฆษณา พื้นท่ีในอาคาร
รถยนตแ์ละอุปกรณ์ โดยอายขุองสัญญาดงักล่าวมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 9 ปี 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ านวนเงินขั้นต ่ าท่ีต้องจ่ายในอนาคตทั้ งส้ินภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงาน                            
ท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

จ่ายช าระภายใน     
ภายใน 1 ปี 6.6 4.2 3.3 5.4 
1 ถึง 5 ปี 14.4 - - - 
มากกวา่ 5ปี 14.4 - - - 

บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดซ่ึ้งเก่ียวขอ้งกบัการให้เช่าท่ีดินและ
พื้นท่ีในอาคารศูนยก์ารคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมี
จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานดงักล่าวดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

รับช าระภายใน     
ภายใน 1 ปี 62 48 32 27 
1 ถึง 5 ปี 104 75 75 72 
มากกวา่ 5 ปี 106 109 169 169 

 

  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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20.4 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ท าสัญญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าบริการท าความ
สะอาด ค่ารักษาความปลอดภยั ค่าโฆษณา ค่าบริหารจดัการและค่านายหนา้ โดยอายุของสัญญาดงักล่าวมี
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาบริการ ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

จ่ายช าระภายใน     
ภายใน 1 ปี 58 34 51 31 
1 ถึง 3 ปี 1 - 1 - 

20.5 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 2562 ยอดหน้ีคงคา้งของลูกคา้กบัธนาคารคงเหลือจ านวนเงินประมาณ 5.9 ลา้นบาท                                                                                                              
(31 ธนัวาคม 2561: 6.9 ลา้นบาท) 

21. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 
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