
 

บริษทั สัมมากร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั สัมมากร จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด
สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลแบบย่อของ                                        
บริษทั สัมมากร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สัมมากร 
จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบ
ในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงาน
ทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

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

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 1.5 เน่ืองดว้ยผลกระทบจากสถานการณ์                
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท าขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล                              
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 โดยเลือกน าแนวปฏิบติัทางการบญัชี                               
เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชีมาถือปฏิบติัทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุป                       
อยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

ฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5813 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 11 สิงหาคม 2563 



บริษทั สัมมากร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 110,267             86,372               74,600               16,998               

เงินลงทุนชัว่คราว -                        271,062             -                        271,062             

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4 31,133               34,084               24,992               28,583               

ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 5 1,931,680          2,166,733          1,931,680          2,166,733          

เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมา 8,265                8,942                8,265                8,942                

เงินมดัจ าจ่ายค่าท่ีดิน 34,900               54,900               34,900               54,900               

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 6 58,002               -                        58,002               -                        

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 13,969               7,023                12,570               4,643                

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,188,216          2,629,116          2,145,009          2,551,861          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 506                   1,478                -                        250                   

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                        -                        422,650             408,399             

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 8 118,719             -                        -                        -                        

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -                        153,251             -                        -                        

ท่ีดินรอการพฒันา 9 2,139,198          1,564,506          1,370,392          827,444             

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 2 41,221               -                        11,270               -                        

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 10 961,745             965,193             484,412             490,348             

อาคารและอุปกรณ์ 11 13,575               16,018               9,436                11,527               

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8,156                8,163                8,103                8,103                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 41,141               25,049               34,016               24,737               

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย รอขอคืน 96,111               96,111               41,828               41,828               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 22.5 81,771               81,202               58,754               59,146               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,502,143          2,910,971          2,440,861          1,871,782          

รวมสินทรัพย์ 5,690,359          5,540,087          4,585,870          4,423,643          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษทั สัมมากร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

   จากสถาบนัการเงิน 13 543,250             35,000               543,250             35,000               

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 14 151,045             152,036             142,858             131,555             

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 300,000             200,000             580,000             500,000             

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน 15 29,263               246,350             29,263               246,350             

เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 40,092               34,097               36,204               32,715               

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 97,217               648,473             90,412               43,368               

เงินประกนัการเช่ารับท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8,983                9,754                5,060                5,293                

ค่าเช่ารับล่วงหนา้ส่วนท่ีรอรับรู้เป็นรายไดภ้ายในหน่ึงปี 10 34,287               34,287               12,616               12,616               

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 5,677                803                   2,290                803                   

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 25,327               25,327               -                        -                        

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 10,979               32,513               11,574               11,251               

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,246,120          1,418,640          1,453,527          1,018,951          

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินรับล่วงหนา้ตามสญัญาโอนสิทธิและหนา้ท่ี

   ตามสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน 22.5 24,936               24,936               24,936               24,936               

ค่าเช่ารับล่วงหนา้ - สุทธิจากส่วนท่ีรอรับรู้เป็นรายไดภ้ายในหน่ึงปี 10 974,589             991,733             362,542             368,849             

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 980,922             557,046             385,921             557,046             

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 17 18,862               19,330               18,862               19,330               

เงินประกนัการเช่ารับ - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด

   ช าระภายในหน่ึงปี 5,963                5,491                4,791                4,814                

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,892                2,276                -                        -                        

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด

   ช าระภายในหน่ึงปี 18 35,498               1,070                8,611                1,070                

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 5,435                7,455                9,439                12,144               

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 2,048,097          1,609,337          815,102             988,189             

รวมหนีสิ้น 3,294,217          3,027,977          2,268,629          2,007,140          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษทั สัมมากร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามญั 641,800,446 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 641,800             641,800             641,800             641,800             

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้

      หุ้นสามญั 641,800,446 หุ้น  มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 641,800             641,800             641,800             641,800             

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 636,258             636,258             636,258             636,258             

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 64,180               64,180               64,180               64,180               

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,017,507          1,118,408          975,003             1,074,265          

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (26,152)             -                        -                        -                        

ส่วนต ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย (67,017)             (67,017)             -                        -                        

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 2,266,576          2,393,629          2,317,241          2,416,503          

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 129,566             118,481             -                        -                        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,396,142          2,512,110          2,317,241          2,416,503          

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,690,359          5,540,087          4,585,870          4,423,643          

-                        -                        -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั สัมมากร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
รายได้
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 335,680             929,179             335,680             234,244             
รายไดจ้ากการให้เช่า 22,245               23,774               16,521               14,407               
รายไดค้า่บริการ 17,857               42,422               15,967               16,157               
เงินปันผลรับ -                         -                         -                         71,400               
รายไดอ่ื้น:
   ก  าไรจากการโอนสิทธิและหนา้ท่ีตามสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน -                         196,483             -                         -                         
   รายไดจ้ากการยกเลิกสญัญาเช่า -                         14,571               -                         14,571               
   อ่ืนๆ 2,343                 2,353                 2,022                 8,679                 
รวมรายได้ 378,125             1,208,782           370,190             359,458             
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทนุจากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 269,368             715,599             269,368             187,122             
ตน้ทนุจากการให้เช่า 10,823               11,917               4,123                 3,189                 
ตน้ทนุจากการให้บริการ 23,115               38,363               19,939               21,748               
คา่ใชจ่้ายในการขาย 33,005               69,052               33,004               23,215               
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 35,090               41,729               34,444               40,056               
ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ -                         38,406               -                         38,406               
รวมค่าใช้จ่าย 371,401             915,066             360,878             313,736             
ก าไรจากกจิกรรมด าเนินงาน 6,724                 293,716             9,312                 45,722               
รายไดท้างการเงิน 12                      149                    6                        300                    
ตน้ทนุทางการเงิน (11,780)              (17,618)              (14,344)              (13,438)              
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ (5,044)                276,247             (5,026)                32,584               
รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 12 343                    (58,543)              387                    2,851                 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (4,701)                217,704             (4,639)                35,435               

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
ก าไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในหน่วยทรัสตท่ี์วดัมลูคา่ดว้ย
   มลูคา่ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ 8 8,380                 -                         -                         -                         
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 3,679                 217,704             (4,639)                35,435               

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (4,242)                94,639               (4,639)                35,435               
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (459)                   123,065             

(4,701)                217,704             
การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 4,138                 94,639               (4,639)                35,435               
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (459)                   123,065             

3,679                 217,704             

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 19
ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไร (ขาดทนุ) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (0.007)                0.147                 (0.007)                0.055                 

   จ  านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุ้น) 641,800             641,800             641,800             641,800             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั สัมมากร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
รายได้
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 582,454             1,387,563           582,454             692,628             
รายไดจ้ากการให้เช่า 47,194               53,952               35,228               31,099               
รายไดค้า่บริการ 37,413               81,485               31,510               32,456               
เงินปันผลรับ -                         -                         -                         71,400               
รายไดอ่ื้น:
   ก  าไรจากการโอนสิทธิและหนา้ท่ีตามสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน -                         196,483             -                         -                         
   รายไดจ้ากการยกเลิกสญัญาเช่า -                         14,571               -                         14,571               
   อ่ืนๆ 5,463                 4,062                 5,639                 14,696               
รวมรายได้ 672,524             1,738,116           654,831             856,850             
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทนุจากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 466,795             1,094,981           466,795             566,504             
ตน้ทนุจากการให้เช่า 23,024               28,042               8,357                 6,454                 
ตน้ทนุจากการให้บริการ 48,189               74,590               41,407               43,036               
คา่ใชจ่้ายในการขาย 62,805               100,556             62,801               54,261               
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 97,650               77,485               92,961               75,779               
ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ -                         38,406               -                         38,406               
รวมค่าใช้จ่าย 698,463             1,414,060           672,321             784,440             
ก าไร (ขาดทุน) จากกจิกรรมด าเนินงาน (25,939)              324,056             (17,490)              72,410               
รายไดท้างการเงิน 35                      560                    8                        747                    
ตน้ทนุทางการเงิน (26,399)              (39,566)              (31,637)              (28,653)              
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ (52,303)              285,050             (49,119)              44,504               
รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 12 9,327                 (61,430)              8,947                 363                    
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (42,976)              223,620             (40,172)              44,867               

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
ขาดทนุจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในหน่วยทรัสตท่ี์วดัมลูคา่ดว้ย
   มลูคา่ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ 8 (26,152)              -                         -                         -                         
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (69,128)              223,620             (40,172)              44,867               

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (41,811)              102,875             (40,172)              44,867               
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,165)                120,745             

(42,976)              223,620             
การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (67,963)              102,875             (40,172)              44,867               
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,165)                120,745             

(69,128)              223,620             

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 19
ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไร (ขาดทนุ) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (0.065)                0.160                 (0.063)                0.070                 

   จ  านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุ้น) 641,800             641,800             641,800             641,800             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท สัมมากร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนของผูมี้

ก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส่วนต ่ากวา่ทุน ส่วนไดเ้สียท่ี
ทุนเรือนหุน้ ขาดทุนจากการวดั จากการเปล่ียนแปลง รวม ไม่มีอ  านาจ รวม

ท่ีออกและช าระ ส่วนเกินมูลคา่ มูลคา่เงินลงทุนใน สัดส่วนการถือหุน้ ส่วนของผูถื้อหุน้ ควบคุม ส่วนของ
เตม็มูลคา่แลว้ หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หน่วยทรัสต์ ในบริษทัยอ่ย ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 641,800                636,258                64,180                  1,085,651             -                                     (67,017)                 2,360,872             97,972                  2,458,844             
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                            -                            -                            102,875                -                                     -                            102,875                120,745                223,620                
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21) -                            -                            -                            (44,926)                 -                                     -                            (44,926)                 -                            (44,926)                 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ยลดลงจากเงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -                            -                            -                            -                            -                                     -                            -                            (68,600)                 (68,600)                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 641,800                636,258                64,180                  1,143,600             -                                     (67,017)                 2,418,821             150,117                2,568,938             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 641,800                636,258                64,180                  1,118,408             -                                     (67,017)                 2,393,629             118,481                2,512,110             
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี 
   (หมายเหตุ 2) -                            -                            -                            (1,328)                   -                                     -                            (1,328)                   -                            (1,328)                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - หลงัการปรับปรุง 641,800                636,258                64,180                  1,117,080             -                                     (67,017)                 2,392,301             118,481                2,510,782             
ก าไรขาดทุนส าหรับงวด -                            -                            -                            (41,811)                 -                                     -                            (41,811)                 (1,165)                   (42,976)                 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                            -                            -                            -                            (26,152)                          -                            (26,152)                 -                            (26,152)                 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                            -                            -                            (41,811)                 (26,152)                          -                            (67,963)                 (1,165)                   (69,128)                 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                            -                            -                            -                            -                                     -                            -                            12,250                  12,250                  
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21) -                            -                            -                            (57,762)                 -                                     -                            (57,762)                 -                            (57,762)                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 641,800                636,258                64,180                  1,017,507             (26,152)                          (67,017)                 2,266,576             129,566                2,396,142             

-                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบการเงินรวม

ก าไรสะสม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ
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(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั สัมมากร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุ้น รวม
ท่ีออกและช าระ ส่วนเกินมลูคา่ ส่วนของ
เตม็มลูคา่แลว้ หุ้นสามญั จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 641,800                    636,258                    64,180                      1,057,065                 2,399,303                 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                               -                               -                               44,867                      44,867                      
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21) -                               -                               -                               (44,926)                     (44,926)                     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มถุินายน 2562 641,800                    636,258                    64,180                      1,057,006                 2,399,244                 

 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 641,800                    636,258                    64,180                      1,074,265                 2,416,503                 
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี 
   (หมายเหตุ 2) -                               -                               -                               (1,328)                       (1,328)                       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลงัการปรับปรุง 641,800                    636,258                    64,180                      1,072,937                 2,415,175                 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                               -                               -                               (40,172)                     (40,172)                     
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21) -                               -                               -                               (57,762)                     (57,762)                     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มถุินายน 2563 641,800                    636,258                    64,180                      975,003                    2,317,241                 

 -                               
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก าไรสะสม
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 (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั สัมมากร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2563

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษี (52,303)             285,050             (49,119)             44,504               
รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 25,299               25,620               10,738               9,206                 
   คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน/
      คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) 1,843                 (346)                  554                    -                        
  โอนกลบัคา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่ท่ีดินรอการพฒันา (1,633)               -                        (1,633)               -                        
  โอนกลบัคา่เผ่ือดอ้ยคา่ตน้ทนุการพฒันาโครงการ
      อสงัหาริมทรัพย์ (50)                    -                        (50)                    -                        
   ก  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุชัว่คราว -                        (308)                  -                        (308)                  
   ก  าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน (158)                  -                        (158)                  -                        
   (ก าไร) ขาดทนุจากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 234                    69                      29                      (606)                  
   ขาดทนุจากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 10                      38,416               10                      38,406               
   รายไดจ้ากคา่ตอบแทนสิทธิการเช่าท่ียงัไมถื่อเป็นรายได้ (24,988)             (23,004)             (14,153)             (22,560)             
   ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 1,675                 4,278                 1,675                 4,278                 
   รายไดเ้งินปันผล (691)                  -                        -                        (71,400)             
   คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 24,520               36,403               29,094               25,526               
ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน (26,242)             366,178             (23,013)             27,046               
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (552)                  2,476                 1,377                 687                    
   ตน้ทนุการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 235,103             812,157             235,103             283,825             
   เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมา 677                    (978)                  677                    (978)                  
   สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 1,210                 (3,873)               18                      (1,098)               
   ท่ีดินรอการพฒันา (528,593)           (271)                  (507,064)           (271)                  
   เงินมดัจ าจ่ายคา่ท่ีดิน -                        105,338             -                        -                        
   สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (569)                  (240)                  392                    (586)                  
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (6,457)               (45,272)             558                    (38,585)             
   เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 13,839               20,161               11,335               17,102               
   เงินประกนัการเช่า (299)                  (3,802)               (256)                  (1,653)               
   หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (21,534)             (2,328)               323                    (2,116)               
   จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (2,143)               (46)                    (2,143)               (46)                    
   หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน (2,020)               (121)                  (2,705)               (21)                    
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (337,580)           1,249,379          (285,398)           283,306             
   จ่ายดอกเบ้ีย (39,707)             (31,615)             (28,787)             (19,869)             
   จ่ายภาษีเงินได้ (8,435)               (20,703)             (7,945)               (10,173)             
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนนิงาน (385,722)           1,197,061          (322,130)           253,264             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม

8



 (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั สัมมากร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2563

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
ซ้ือเงินลงทนุชัว่คราว -                        (339,000)           -                        (339,000)           
ซ้ือเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน -                        (42,750)             -                        -                        
ซ้ือสินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน (285,000)           -                        (285,000)           -                        
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุชัว่คราว -                        280,784             -                        280,784             
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 498,218             -                        498,218             -                        
เงินสดรับจากการลดเงินลงทนุในสินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 1,842                 -                        -                        -                        
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลง 972                    -                        250                    -                        
เงินสดจ่ายจากการลงทนุในบริษทัยอ่ย -                        -                        (14,251)             -                        
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยลดลง -                        -                        -                        60,000               
เงินปันผลรับ 691                    -                        -                        71,400               
ซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ (14,414)             (11,271)             (26)                    (27)                    
ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (4,043)               (3,312)               (3,407)               (1,157)               
ซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (419)                  (74)                    (419)                  -                        
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 111                    14                      -                        14,606               
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ -                        7                        -                        -                        
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 197,958             (115,602)           195,365             86,606               
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก
   สถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 508,250             (357,366)           508,250             (2,517)               
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 100,000             (157,000)           80,000               (50,000)             
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (220,900)           36,730               (220,900)           36,730               
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 130,997             187,755             130,997             180,743             
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (258,377)           (460,516)           (255,078)           (437,922)           
จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (2,799)               (640)                  (1,140)               (640)                  
เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
   ท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 12,250               -                        -                        -                        
จ่ายเงินปันผล (57,762)             (44,926)             (57,762)             (44,926)             
เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ยใหแ้ก่ส่วนไดเ้สีย
   ท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                        (68,600)             -                        -                        
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 211,659             (864,563)           184,367             (318,532)           
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 23,895               216,896             57,602               21,338               
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 86,372               39,336               16,998               27,998               
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 110,267             256,232             74,600               49,336               

-                        -                        
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ
รายการท่ีไมใ่ช่เงินสด
   โอนท่ีดินรอการพฒันาเป็นตน้ทนุการพฒันา
      โครงการอสงัหาริมทรัพย์ -                        528,332             -                        -                        
   โอนอาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 1,949                 -                        1,949                 -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท สัมมากร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษทั สัมมากร จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย                 
โดยมีบริษทั อาร์พีซีจี จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่                                     
ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ ท่ี  86                                                  
อาคารสัมมากรเพลส ชั้น 3 ถนนรามค าแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์
ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหาร
ของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบั
มูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้ งน้ีฝ่ายบริหารได้ใช้
ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
โดยบริษัทฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้แสดงรายการใน                               
งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด
ในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

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

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 
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1.4 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีได้จดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั สัมมากร จ ากัด (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย และจดัท าขึ้นโดยหลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดย
ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวด 

1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน                              
ทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคับใช้ส าหรับ                       
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน                      
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและ                       
การให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู ้ใช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว                                 
มาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐาน                   
การรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
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 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกับการจดัประเภทและการวดั                                              
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร
ทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการ
เก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่า                                                         
จะเกิดขึ้น และหลักการเก่ียวกับการบัญชีป้องกันความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผย                       
ขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน  
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การน ามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัจากรายการดงัต่อไปน้ี 

- การจดัประเภทและวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - 
กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน และ
จัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน                                     
หรือผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต - กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น                           
ต่อสินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จ าเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้ นก่อน                                   
กลุ่มบริษทัจะใชว้ิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุส าหรับ
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 

กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบัติคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วันท่ี                                          
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และ                                 
การตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า 
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับ
สัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้หเ้ช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐาน                   
การรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยการปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิม่เติมทางบัญชีเพ่ือรองรับ       
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือก
เพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงาน                      
ทางการเงินบางฉบบั และเพื่อให้เกิดความชดัเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอน
เก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมี                                    
ผลบงัคบัใช้ส าหรับการจดัท างบการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลา
ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งน าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใชว้ดัมูลค่า
ของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการอยา่งง่ายในการวดัมูลค่าของ
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

- เลือกท่ีจะวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี           
1 มกราคม 2563 

1.6 นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน
และสัญญาเช่า 

1.6.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือราคาทุนตดัจ าหน่าย การจดัประเภทดงักล่าวจะขึ้นอยู่กบัโมเดลธุรกิจ
ของกลุ่มบริษทัในการจดัการสินทรัพย ์และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน
นั้น 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน  ในบางกรณี 
กลุ่มบริษทัเลือกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนซ่ึงจะไม่สามารถโอนไปเป็นก าไร
หรือขาดทุนในภายหลงั  

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 

ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุน
ตดัจ าหน่าย โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษทัพิจารณา                                              
การเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั และก าหนดวิธีการวดัค่าเผื่อ
ผลขาดทุนดา้นเครดิตและการค านวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกนัในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้ส าหรับ
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั ซ่ึงกลุ่มบริษทัใชว้ิธีการ
อยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอาย ุ

1.6.2 สัญญาเช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
หักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการ
วดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิม
มีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

หากกลุ่มบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนให้แก่
กลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายสุัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ี
สัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้หรือวนัส้ินสุดอายุ
สัญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดขึ้นก่อน 

หนี้สินตามสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย
ตามสัญญาเช่า คิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของ                              
กลุ่มบริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นโดยสะทอ้น
ดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแล้ว 
นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือประเมิน
สัญญาเช่าใหม่ 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 
หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
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2. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือ
ปฏิบัติ 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.5 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหว่างงวดปัจจุบนั 
โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบต่อก าไรสะสมตน้งวดปี 2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐาน
เหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน กลุ่ม
เคร่ืองมือทาง

การเงิน 

มาตรฐาน                            
การรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินลงทุนชัว่คราว 271,062 (271,062) - - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 34,084 (1,660) - 32,424 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน่ - 271,062 - 271,062 
     
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - 153,251 - 153,251 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 153,251 (153,251) - - 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 25,918 25,918 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25,049 332 - 25,381 
     
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวียน     
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่า                  
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 803 - 2,465 3,268 

     
หนีสิ้นไม่หมนุเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,070 - 23,453 24,523 

     
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,118,408 (1,328) - 1,117,080 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน กลุ่ม
เคร่ืองมือทาง

การเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 
งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินลงทุนชัว่คราว 271,062 (271,062) - - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 28,583 (1,660) - 26,923 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน่ - 271,062 - 271,062 
     
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24,737 332 - 25,069 
     
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,074,265 (1,328) - 1,072,937 

2.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

ก) รายละเอียดผลกระทบท่ีมีต่อก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จากการน ามาตรฐานการรายงาน                          
ทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติัคร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม /                

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
การรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์างการเงิน (1,328) 
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ข) ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่า และมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 และ
มูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 มูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิม การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 

 

 

มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
หรือขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทนุเบด็เสร็จอื่น 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                  86,372  - -                  86,372                   86,372  
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน่                271,062  271,062 - -                271,062  
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน                  34,084  - -                  34,084                   34,084  
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 1,478 - - 1,478 1,478 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 153,251 - 153,251 - 153,251 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 546,247 271,062 153,251 121,934 546,247 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลค่าตามบญัชีเดิม การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 
 

 

มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
หรือขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทนุเบด็เสร็จอื่น 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                  16,998  - -                  16,998                   16,998  
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน่                271,062  271,062 - -                 271,062  
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน                  28,583  - -                  28,583                   28,583  
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 250 - - 250 250 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 316,893 271,062 - 45,831 316,893 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้  าหนดใหห้น้ีสินทางการเงินใดวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
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2.2 สัญญาเช่า 

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญา
เช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานด้วยมูลค่ าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตาม
สัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16                               
มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 35,777 4,277 
หกั: สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า  (7,877) (4,277) 
บวก: อ่ืน ๆ 3,600 - 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (5,582) - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการน ามาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 25,918 - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 1,873 1,873 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 27,791 1,873 

   
ประกอบดว้ย   
หน้ีสินตามสัญญาเช่าหมุนเวียน 3,268 803 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 24,523 1,070 

 27,791 1,873 

 รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั
คร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 25,918 - 

รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ 25,918 - 

  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

11 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563   
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการน ามาตรฐาน            
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 25,918 - 

ซ้ือเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน 16,183 10,168 
รับโอนจากอาคารและอุปกรณ์ 1,949 1,949 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (2,829) (847) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 41,221 11,270 

3. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงรายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการ                                  
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2563 2562 2563 2562  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการให้เช่า - - 4.8 3.1 ราคาตามสัญญา 
รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 1.0 6.0 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ - - - 0.3 ร้อยละ 5.00 ถึง 7.60 ต่อปี 
รายไดค้่าธรรมเนียมการค ้าประกนั - - 0.4 - อตัราร้อยละ 1.00 ต่อปี 

ของภาระค ้าประกนั 
เงินปันผลรับ - - - 71.4 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
ก าไรจากการขายอาคารและอุปกรณ์ - - - 0.7 ราคาตามสัญญา 
ค่าเช่าจ่าย - - - 0.4 ราคาตามสัญญา 
ค่าบริการ - - - 0.7 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 4.1 0.2 ร้อยละ 5.65 ต่อปี 

 
     

 (2562: ร้อยละ 3.20 ต่อปี) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2563 2562 2563 2562  
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดจ้ากการให้เช่า 0.5 0.7 0.2 0.4 ราคาตามสัญญา 
รายไดค้่าบริการ - 0.8 - - ราคาตามสัญญา 
เงินปันผลจ่าย - 68.6 - - ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
ดอกเบ้ียจ่าย 3.9 0.7 3.9 0.6 ร้อยละ 5.00 ต่อปี 
 

    
(2562: ร้อยละ 5.00 ถึง 
7.60 ต่อปี) 

ค่าบริหารจดัการ - 1.6 - - ราคาตามสัญญา 
ค่าธรรมเนียมการค ้าประกนั 0.2 - - - อตัราร้อยละ 1.00 ต่อปี 

ของภาระค ้าประกนั 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2563 2562 2563 2562  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการให้เช่า - - 9.7 6.3 ราคาตามสัญญา 
รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 1.8 10.5 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ - - - 0.7 ร้อยละ 5.00 ถึง 7.60 ต่อปี 
รายไดค้่าธรรมเนียมการค ้าประกนั - - 0.7 - อตัราร้อยละ 1.00 ต่อปี 

ของภาระค ้าประกนั 
เงินปันผลรับ - - - 71.4 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
ก าไรจากการขายอาคารและอุปกรณ์ - -  - 0.7 ราคาตามสัญญา 
ค่าเช่าจ่าย - - 0.1 0.7 ราคาตามสัญญา 
ค่าบริการ - - - 1.3 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 8.3 0.2 ร้อยละ 5.65 ต่อปี             

(2562: ร้อยละ 3.20 ต่อปี) 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดจ้ากการให้เช่า 1.0 1.4 0.5 0.8 ราคาตามสัญญา 
รายไดค้่าบริการ 0.1 1.5 - - ราคาตามสัญญา 
ค่าบริการ 0.1 0.1 0.1 0.1 ราคาตลาด 
เงินปันผลจ่าย 27.9 90.3 27.9 21.7 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
ดอกเบ้ียจ่าย 8.1 2.3 8.1 1.8 ร้อยละ 5.00 ต่อปี 
 

    
(2562: ร้อยละ 5.00 ถึง 
7.60 ต่อปี) 

ค่าบริหารจดัการ 0.8 1.6 - - ราคาตามสัญญา 
ค่าธรรมเนียมการค ้าประกนั 0.4 - - - อตัราร้อยละ 1.00 ต่อปี 

ของภาระค ้าประกนั 
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ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการท่ี เ ก่ียวข้องกัน ณ วันท่ี  30 มิถุนายน 2563 และวันท่ี                                                  
31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 มิถุนายน

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
(หมายเหตุ 4)     
บริษทัยอ่ย - - 3,434 8,804 
อื่น ๆ 557 104 87 96 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 557 104 3,521 8,900 
     
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั     
(แสดงรวมอยูใ่นสินทรัพยห์มุนเวียนอื่น)     
บริษทัยอ่ย - - 24 60 

รวมเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 24 60 
     
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าค า้ประกัน - กจิการที่เกี่ยวข้องกัน     
(แสดงรวมอยูใ่นสินทรัพยห์มุนเวียนอื่นและ                              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น)     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูถื้อหุน้ในบริษทัยอ่ย) 3,351 3,737 - - 
รวมเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าค ้าประกนั - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,351 3,737 - - 
     
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
(หมายเหตุ 14)     
บริษทัยอ่ย - - 7,677 584 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูถื้อหุน้รายใหญ่) 1,767 1,151 1,767 1,151 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูถื้อหุน้ในบริษทัยอ่ย) 7,222 9,630 - - 
อื่น ๆ 32 32 32 32 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,021 10,813 9,476 1,767 
     
ค่าเช่ารับล่วงหน้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 375,157 381,516 

รวมเงินรับล่วงหนา้ค่าเช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 375,157 381,516 
     
เงินรับล่วงหน้าค่าค า้ประกัน - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั     
(แสดงรวมอยูใ่นหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนและหน้ีสินไม่
หมุนเวียนอืน่)     

บริษทัยอ่ย - - 5,386 6,071 
รวมเงินรับล่วงหนา้ค่าค ้าประกนั - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 5,386 6,071 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

14 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นระหว่างกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นดงักล่าว มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกูย้ืม 
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ ์

ยอดคงเหลือ                    
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 
เพ่ิมขึ้น 

ระหว่างงวด 
ลดลง 

ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ                            
ณ วนัท่ี 

30 มิถุนายน 2563 
บริษทั โปรคิวบ ์                              
เวนเจอร์ จ ากดั บริษทัยอ่ย - 500 (500) - 
รวม  - 500 (500) - 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินกูย้ืมระยะสั้นระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

เงินกูย้ืม 
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ ์

ยอดคงเหลือ                     
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 
เพ่ิมขึ้น 

ระหว่างงวด 
ลดลง 

ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ                      
ณ วนัท่ี 

30 มิถุนายน 2563 
บริษทั อาร์พีซีจี จ ากดั 
(มหาชน)  ผูถื้อหุ้นรายใหญ ่ 200,000 600,000 (500,000) 300,000 
รวม  200,000 600,000 (500,000) 300,000 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกูย้ืม 
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ ์

ยอดคงเหลือ                     
ณ วนัท่ี                     

31 ธนัวาคม 2562 
เพ่ิมขึ้น 

ระหว่างงวด 
ลดลง 

ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ            
ณ วนัท่ี 

30 มิถุนายน 2563 
บริษทั อาร์พีซีจี จ ากดั 

(มหาชน)  ผูถื้อหุ้นรายใหญ ่ 200,000 600,000 (500,000) 300,000 
บริษทั เพียวสัมมากร                  

ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั บริษทัยอ่ย 300,000 - (20,000) 280,000 
รวม  500,000 600,000 (520,000) 580,000 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทั อาร์พีซีจี จ ากดั (มหาชน) มีก าหนดช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียภายใน 6 เดือน 
โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 5.00 ต่อปี 

เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากบริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด เป็นเงินกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน                                 
มีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 5.65 ต่อปี  
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 บริษัทฯมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 4.4 4.1 9.4 8.5 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 0.1 0.1 0.2 0.2 
รวม 4.5 4.2 9.6 8.7 

4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน 291 8 - - 
 3 - 6 เดือน 179 - - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 470 8 - - 
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน 6,536 8,868 - - 
 3 - 6 เดือน 184 2,538 - - 
 6 - 12 เดือน 1,391 1,567 - - 
 มากกว่า 12 เดือน 5,465 4,239 - - 
รวม 13,576 17,212 - - 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น/

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (4,529) (3,240) - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 9,047 13,972 - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 9,517 13,980 - - 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

ลูกหนีอ่ื้น     
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 87 96 3,521 8,900 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 56,074 52,591 56,016 52,448 
เงินทดรองจ่าย 3,334 3,606 3,334 3,606 
ลูกหน้ีอ่ืน 4,099 3,575 4,099 3,393 

รวม 63,594 59,868 66,970 68,347 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น/

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (41,978) (39,764) (41,978) (39,764) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 21,616 20,104 24,992 28,583 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 31,133 34,084 24,992 28,583 

5. ต้นทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม /                             

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2563 2562 

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีพฒันาแลว้ 61,687 65,471 
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างระหวา่งพฒันา 1,870,239 2,101,558 
รวม 1,931,926 2,167,029 
หกั: ส ารองผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ (246) (296) 
สุทธิ 1,931,680 2,166,733 

บริษทัฯไดน้ าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่บนท่ีดินของโครงการไปจดจ านองเพื่อค ้าประกนัวงเงินเบิกเกิน
บัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี จ านวนประมาณ 1,870 ล้านบาท                                
(31 ธนัวาคม 2562: 2,131 ลา้นบาท) 

6.  สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ประกอบดว้ยเงินลงทุนในหน่วยลงทุนใน
กองทุนเปิดซ่ึงแสดงตามมูลค่ายติุธรรมคิดเป็นจ านวนเงิน 58 ลา้นบาท  
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7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
 30 มิถุนายน                      

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 มิถุนายน                          

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 มิถุนายน                  

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
   ร้อยละ ร้อยละ   
บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 260,000 260,000 100 100 305,900 305,900 
บริษทั โปรคิวบ ์เวนเจอร์ จ ากดั 2,000 500 100 100 2,000 500 
บริษทั สัมมากร พลสั จ ากดั 225,000 200,000 51 51 114,750 101,999 
รวม     422,650 408,399 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีดงัน้ี 

ก) บริษัท โปรคิวบ์ เวนเจอร์ จ ากดั 

ในเดือนมีนาคม 2563 บริษทั โปรคิวบ์ เวนเจอร์ จ ากดั (“บริษทัย่อย”) ไดเ้รียกช าระค่าหุ้นจ านวนเงิน 
1.5 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน บริษทัฯไดช้ าระค่าหุ้นดงักล่าวแลว้ และบริษทัยอ่ย
ไดด้ าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีช าระเพิ่มกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

ข) บริษัท สัมมากร พลสั จ ากดั 

ในเดือนมิถุนายน 2563 ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นของบริษทั สัมมากร พลัส จ ากัด (“บริษทัย่อย”)                                  
มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 200 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท โดยการ                           
ออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และมีมติให้เรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มทุน
ร้อยละ 25 บริษทัฯจ่ายช าระค่าหุน้ดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 12.7 ลา้นบาท  

บริษทัยอ่ยไดด้ าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2563 

ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัยอ่ยไม่มีการจ่ายเงินปันผล 

8. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 สัดส่วนเงินลงทนุ 30 มิถุนายน 2563 
 ร้อยละ  
เงินลงทุนในหน่วยทรัสต์   
ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยบ์วัหลวง เค.อี.รีเทล 1.30 110,501 
หกั: ลดทุนช าระแลว้ของกองทรัสต ์  (1,842) 
 ขาดทนุจากการวดัมูลค่าเงินลงทนุ  (32,690) 
  75,969 
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่จดทะเบียน 
บริษทั เบรน เวค็ จ ากดั 19.00 42,750 
รวมสินทรัพยท์างการเงินไมห่มุนเวียนอื่น - สุทธิ  118,719 
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ตามเง่ือนไขการลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี.รีเทล 
ก าหนดให้บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด  (“บริษัทย่อย”) รักษาสัดส่วนการถือครอง
หน่วยทรัสตไ์ม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 

เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย ์บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนรวมบวัหลวง จ ากัด และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ (ผูจ้ดัการ
กองทรัสต์ร่วมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี.รีเทล ) ได้มีมติ                            
ให้ลดทุนช าระแล้วของกองทรัสต์ โดยลดมูลค่าของหน่วยทรัสต์ในอัตรา 0.1600 บาทต่อหน่วยทรัสต์                               
(ลดมูลค่าหน่วยทรัสตท่ี์ตราไวจ้าก 10.1796 บาทต่อหน่วยทรัสต ์เป็น 10.0196 บาทต่อหน่วยทรัสต)์ คิดเป็น
มูลค่าตามสัดส่วนท่ีถือครองโดยบริษทัยอ่ยจ านวน 1.84 ลา้นบาท 

9. ท่ีดินรอการพฒันา 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,564,506 827,444 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีดินรอพฒันาเพิ่มขึ้น 573,059 541,315 
โอนกลบัค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าโครงการ 1,633 1,633 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 2,139,198 1,370,392 

กลุ่มบริษทัไดน้ าท่ีดินรอการพฒันาซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 จ านวนประมาณ 2,020 
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 1,326 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงินของกลุ่มบริษทั (เฉพาะของบริษทัฯ: 1,252 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 588 ลา้นบาท)) 

10. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน
2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 965,193 490,348 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 14,414 26 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด (10) (10) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (17,852) (5,952) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 961,745 484,412 
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กลุ่มบริษทัไดน้ าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 จ านวน
ประมาณ 183 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 173 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้น
และเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีได้รับจากสถาบนัการเงิน (เฉพาะของบริษทัฯ: 35 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562:                             
38 ลา้นบาท)) 

เม่ือวนัท่ี 4 ธันวาคม 2562 บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (บริษทัย่อย) ไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่า
ระยะยาวกับผู ้แทนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี.รี เทล 
(กองทรัสต์) โดยบริษทัย่อยตกลงให้เช่าช่วงท่ีดินและให้เช่าอาคารและส่วนควบอาคารของโครงการเป็น
ระยะเวลา 30 ปี เป็นจ านวนเงินรวม 1,029 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกไวใ้นบญัชี “ค่าเช่ารับล่วงหนา้” 
ในงบแสดงฐานะทางการเงิน และจะทยอยรับรู้เป็นรายไดค้่าเช่าโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า  

กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดซ่ึ้งเก่ียวขอ้งกบัการใหเ้ช่าท่ีดินและพื้นท่ีในอาคาร
ศูนยก์ารคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานดงักล่าวดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

รับช าระภายใน     
ภายใน 1 ปี 7 23 8 22 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 61 62 57 57 
มากกวา่ 5 ปี 95 98 82 82 

11. อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 16,018 11,527 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 4,043 3,407 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด (345) (29) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (4,192) (3,520) 
โอนออกเป็นทรัพยสิ์นสิทธิการใช ้ (1,949) (1,949) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 13,575 9,436 
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12. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวด 85 59,759 - (2,521) 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ่มขึ้น (428) (1,216) (387) (330) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (รายได้) ที่แสดงอยู่ใน 
   ก าไรขาดทุน (343) 58,543 (387) (2,851) 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวด 279 62,602 - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ่มขึ้น (9,606) (1,172) (8,947) (363) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (รายได้) ที่แสดงอยู่ใน 
   ก าไรขาดทุน (9,327) 61,430 (8,947) (363) 

13. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

ยอดคงเหลือของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินประกอบดว้ย 
(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) 

งบการเงินรวม /                                           
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 

30 มิถุนายน              
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน MLR-1.80  
3.70 - 3.85 และ MMR 543,250 35,000 

รวม  543,250 35,000 

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯค ้าประกนัโดยอสังหาริมทรัพยเ์พื่อ
การลงทุนและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างในโครงการของบริษทัฯ  
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14. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 32,607 43,594 29,772 39,276 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 30,105 22,667 27,376 17,682 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 32 3,242 32 90 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 25,249 17,592 24,138 16,395 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,222 6,420 1,949 - 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 801 951 738 811 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,767 1,151 7,495 1,677 
ตน้ทุนการก่อสร้างคา้งจ่าย 6,015 4,920 6,015 4,920 
เงินประกนัการก่อสร้าง 47,247 51,499 45,343 50,704 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 151,045 152,036 142,858 131,555 

15. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการอ่ืน 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 เ งินกู้ยืมดังกล่าวเป็นตั๋วแลกเงิน โดยมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ  6.20 ต่อปี                                    
(31 ธนัวาคม 2562: 6.20 ต่อปี) และไม่มีหลกัประกนั 

16. เงินกู้ยืมระยะยาว 

ยอดคงเหลือของเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

ส่วนของบริษทัฯ:     
บริษทั สัมมากร จ ากดั (มหาชน) 476,333 600,414 476,333 600,414 
ส่วนของบริษทัยอ่ย:     
บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 102,844 106,143 - - 
บริษทั สัมมากร พลสั จ ากดั 498,962 498,962 - - 

รวมเงินกูย้ืมระยะยาว 1,078,139 1,205,519 476,333 600,414 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (97,217) (648,473) (90,412) (43,368) 

รวมเงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 980,922 557,046 385,921 557,046 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,205,519 600,414 
บวก: กูเ้พิ่มระหวา่งงวด 130,997 130,997 
หกั: จ่ายคืนเงินกูร้ะหวา่งงวด (258,377) (255,078) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 1,078,139 476,333 

บริษทัฯจดจ านองอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างในโครงการของบริษทัฯ            
เป็นหลกัประกนัการกูย้มืเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัฯ 

เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อยค ้ าประกันโดยใช้สิทธิการเช่าท่ีดินของบริษัทย่อยและการจ านอง                                     
ส่ิงปลูกสร้างในโครงการของบริษทัยอ่ย 

สัญญากูย้ืมส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัย่อยไดร้ะบุเง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัในเร่ืองต่าง  ๆ เช่น การด ารง
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

17. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม /                     

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 19,330 
รับรู้เพิ่มระหวา่งงวด 1,675 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งงวด (2,143) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 18,862 
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18. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

(หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 1,873 1,873 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการน ามาตรฐาน        
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 25,918 - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 27,791 1,873 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น 16,183 10,168 
จ่ายช าระ (3,695) (1,355) 
เพิ่มขึ้นจากดอกเบ้ีย 896 215 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 41,175 10,901 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (5,677) (2,290) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 35,498 8,611 

19. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
(ไม่รวมก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

20. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ ในระหว่างงวดปัจจุบนั 
กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 

ข้อมูลรายได้และก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษัทส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี                                   
30 มิถุนายน 2563 และ 2562 ท่ีน าเสนอต่อคณะกรรมการของกลุ่มบริษทัซ่ึงเป็นผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดด้าน
การด าเนินงานของกลุ่มบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 
ส่วนงานพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์ ส่วนงานให้เช่า ส่วนงานบริการ 

การตดัรายการ 
บญัชีระหว่างกนั รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รายไดจ้ากภายนอก 335 930 22 24 18 42 - - 375 996 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - 5 4 - - (5) (4) - - 

รายไดท้ั้งส้ิน 335 930 27 28 18 42 (5) (4) 375 996 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน
ตามส่วนงาน 67 213 11 12 (6) 4   72 229 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน           
รายไดอ่ื้น         2 214 
ค่าใชจ่้ายในการขาย         (33) (69) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (34) (80) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน         (12) (18) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         - (58) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด         (5) 218 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 

ส่วนงานพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์ ส่วนงานให้เช่า ส่วนงานบริการ 

การตดัรายการ 
บญัชีระหว่างกนั รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายไดจ้ากภายนอก 583 1,388 47 54 37 81 - - 667 1,523 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - 10 7 - 1 (10) (8) - - 

รายไดท้ั้งส้ิน 583 1,388 57 61 37 82 (10) (8) 667 1,523 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน            
ตามส่วนงาน 116 292 24 26 (11) 7   129 325 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน           
รายไดอ่ื้น         5 216 
ค่าใชจ่้ายในการขาย         (63) (100) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (97) (116) 
ตน้ทุนทางการเงิน         (26) (40) 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้         9 (61) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด      (43) 224 
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สินทรัพยข์องส่วนงานของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส่วนงานพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์ ส่วนงานให้เช่า ส่วนงานบริการ งบการเงินรวม 

 30 มถิุนายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มถิุนายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มถิุนายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มถิุนายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5 4 12 17 14 13 31 34 
ตน้ทุนการพฒันาโครงการ
อสังหาริมทรัพย ์ 1,932 2,167 - - - - 1,932 2,167 

เงินมดัจ าจ่ายค่าท่ีดิน 35 55 - - - - 35 55 
ท่ีดินรอการพฒันา 2,139 1,565 - - - - 2,139 1,565 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 41 - - - 41 - 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - 962 965 - - 962 965 
อาคารและอุปกรณ์ 10 12 4 4 - - 14 16 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8 8 - - - - 8 8 
สินทรัพยอ่ื์น       528 730 

รวมสินทรัพย ์       5,690 5,540 

21. เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย 
เงินปันผลจ่าย               
(ลา้นบาท) 

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
(บาท) 

เงินปันผลประจ าปี 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี                    
4 เมษายน 2562 45.00 0.07 

เงินปันผลระหว่างกาล ส าหรับปี 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ                                
เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2563 57.76 0.09 

22. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

22.1 การค า้ประกนั 

ก) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีหนังสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษทัเพื่อ                           
ค  ้ าประกันการใช้ไฟฟ้าและการจัดให้มีสาธารณูปโภคเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 379 ล้านบาท                                 
(31 ธันวาคม 2562: 405 ล้านบาท ) (เฉพาะของบริษัทฯ : 378 ล้านบาท  (31 ธันวาคม 2562: 402                                    
ลา้นบาท)) 

ข) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯไดค้  ้าประกนัเงินกูย้ืมและวงเงินสินเช่ือจากธนาคารของบริษทัย่อย
ในวงเงินกูจ้  านวน 634 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 634 ลา้นบาท) 
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22.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนดงัน้ี 

ก) กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาจา้งส ารวจ ออกแบบ และก่อสร้างโครงการของกลุ่มบริษทัท่ี
ตอ้งจ่ายช าระในอนาคตเป็นจ านวนเงินทั้งส้ินประมาณ 29 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 31 ลา้นบาท) 
(เฉพาะของบริษทัฯ: 12 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 21 ลา้นบาท)) 

ข) บริษทัฯมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งท าการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ท่ีไดมี้การท าสัญญาซ้ือขายกับ
ลูกคา้แลว้ใหแ้ลว้เสร็จ เป็นจ านวนเงินประมาณ 0.1 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 0.6 ลา้นบาท) 

ค) บริษทัฯมีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าท่ีดินตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินเป็นจ านวนเงิน 0.1 ล้านบาท                              
(31 ธนัวาคม 2562: 509 ลา้นบาท) 

22.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าป้ายโฆษณา พื้นท่ีในอาคาร 
รถยนตแ์ละอุปกรณ์โดยสัญญาเป็นสัญญาระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า เป็นจ านวนเงิน 
4.5 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 4.7 ลา้นบาท) 

22.4 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัได้เข้าท าสัญญาบริการท่ีเก่ียวข้องกับค่าบริการท าความสะอาด                                          
ค่ารักษาความปลอดภยั ค่าโฆษณา ค่าบริหารจดัการและค่านายหนา้ โดยอายขุองสัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา
ตั้งแต่ 1 ถึง 6 ปี 

กลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาบริการ ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

จ่ายช าระภายใน     
ภายใน 1 ปี 54 36 43 36 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 16 - 8 - 
มากกวา่ 5 ปี 2 - 1 - 
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22.5 ภาระผูกพนัอ่ืน 

ก) ในปี 2549 บริษัทฯได้ขายบ้านพร้อมท่ีดินจ านวน 11 หลัง โดยลูกค้าของบริษัทฯได้รับเงินกู้ท่ีมี                              
การจ านองเป็นประกนัจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงส าหรับการซ้ือบา้นพร้อมท่ีดินดงักล่าว เน่ืองจาก
บา้นพร้อมท่ีดินขา้งตน้อยูน่อกผงัจดัสรรในโครงการแห่งหน่ึงของบริษทัฯ ธนาคารจึงขอใหบ้ริษทัฯให้
ค  ามัน่กบัธนาคารว่า บริษทัฯจะซ้ือทรัพยท่ี์จ านองคืนจากลูกคา้ในกรณีท่ีลูกคา้ไม่มีทางเขา้ - ออก หรือ
ลูกคา้ผิดนดัช าระหน้ีกบัธนาคารและจะช าระยอดหน้ีท่ีคา้งช าระของลูกคา้ต่อธนาคารพาณิชยใ์นราคา
เท่ากับยอดหน้ีท่ีค้างช าระหรือราคาตลาดของทรัพย์ท่ีจ านองแล้วแต่จ านวนใดท่ีสูงกว่า ณ วนัท่ี                            
30 มิถุนายน 2563 ยอดหน้ีคงค้างของลูกค้ากับธนาคารคงเหลือจ านวนเงินประมาณ 4.5 ล้านบาท                           
(31 ธนัวาคม 2562: 4.8 ลา้นบาท) 

ข) เม่ือวนัท่ี 23 ธันวาคม 2562 บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน
แปลงหน่ึงกับบริษทัแห่งหน่ึง มูลค่าตามสัญญา 25 ลา้นบาท ต่อมาบริษทัฯได้เขา้ท าสัญญาให้สิทธิ                          
ในการขายคืนทรัพยสิ์นกับบริษทัดังกล่าว (ผูรั้บสิทธิ) โดยการขายนั้นขึ้นอยู่กับเง่ือนไขในสัญญา                      
บางประการ ซ่ึงถา้ผูรั้บสิทธิไม่บรรลุเง่ือนไขดงักล่าว ผูรั้บสิทธิอาจเสนอขายท่ีดินกลบัคืนให้บริษทัฯ
จ านวน 274 ลา้นบาท และส่ิงปลูกสร้างท่ีก่อสร้างบนท่ีดินดังกล่าว โดยบริษทัฯจะจ่ายคืนค่าใช้จ่าย                           
ท่ีเกิดขึ้นแลว้และท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตท่ีผูรั้บสิทธิไดเ้ขา้ท าสัญญาก่อสร้างไปแลว้ทั้งหมดในจ านวน              
ไม่เกิน 110 ลา้นบาท รวมถึงจ่ายช าระค่าปรับในอตัราร้อยละ 8 ของราคาซ้ือขายท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ดงักล่าว  

บริษัทฯได้รับช าระเงินค่าโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินจ านวน 25 ล้านบาท                          
จากบริษทัดงักล่าวแลว้ในเดือนธนัวาคม 2562 ซ่ึงแสดงรายการไวใ้นบญัชี “เงินรับล่วงหนา้ตามสัญญา
โอนสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน” ในงบแสดงฐานะการเงิน และตามเง่ือนไขของ
สัญญาให้สิทธิในการขายคืนทรัพย์สิน บริษทัฯได้วางเงินประกันหน้าท่ีของผูใ้ห้สิทธิตามสัญญา                     
เป็นจ านวนเงิน 55 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของบญัชี “สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน” ในงบแสดง
ฐานะการเงิน 

ค) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเก่ียวกับส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกช าระใน                  
บริษทัยอ่ยเป็นจ านวนเงิน 38.2 ลา้นบาท 
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23. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแยก
แสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน     
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด - 58,002 - 58,002 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน     
เงินลงทุนในหน่วยทรัสต ์ - 75,969 - 75,969 
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทั                             

ไม่จดทะเบียน - - 42,750 42,750 
     

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
เงินลงทุนชัว่คราว     
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด - 271,062 - 271,062 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน     
เงินลงทุนในหน่วยทรัสต ์ - 110,501 - 110,501 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน     
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด - 58,002 - 58,002 
     

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
เงินลงทุนชัว่คราว     
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด - 271,062 - 271,062 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

24. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2563 
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