
 

บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดง                              

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั                                             

และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบย่อของบริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย                                                     

และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกว่า                                                                         

“ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูล                             

ทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล                                              

ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน

ของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถาม

บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้                       

ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไมไ่ด ้                    

แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

ฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5813 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 10 พฤษภาคม 2565 



บริษัท สัมมากร จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 108,603            67,112              82,859              50,406              

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3 31,381              38,787              25,190              31,973              

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 5,000                5,000                101,000            40,800              

ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 4 1,324,564         1,351,333         1,070,044         1,113,236         

เงินมดัจ าจ่ายค่าท่ีดิน 34,900              71,757              34,900              71,757              

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 124,022            369,110            114,010            356,101            

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 8,345                2,662                12,485              6,105                
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,636,815         1,905,761         1,440,488         1,670,378         
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 75,337              75,137              65,000              65,000              

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 5 122,172            123,324            -                        -                        

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                        -                        500,299            460,899            

ท่ีดินรอการพฒันา 7 2,845,147         2,371,872         1,843,161         1,598,250         

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 100,225            104,155            20,993              22,342              

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 927,968            932,838            478,537            479,259            

อาคารและอุปกรณ์ 47,812              47,903              24,471              24,268              

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10,897              9,953                6,432                6,976                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26,472              27,209              16,440              17,366              

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย รอขอคืน 109,232            109,304            52,994              52,994              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 25,839              24,903              5,801                5,824                
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,291,101         3,826,598         3,014,128         2,733,178         
รวมสินทรัพย์ 5,927,916         5,732,359         4,454,616         4,403,556         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท สัมมากร จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 8 200,697            93,117              200,697            83,038              

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 9 328,646            177,043            169,212            145,086            

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 49,000              139,200            200,000            300,000            

เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 48,866              33,811              44,675              33,163              

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 10 328,034            136,278            196,145            38,160              

เงินประกนัการเช่ารับท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9,364                9,161                6,064                5,884                

ค่าเช่ารับล่วงหนา้ส่วนท่ีรอรับรู้เป็นรายไดภ้ายในหน่ึงปี 38,148              34,287              12,616              12,616              

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12,466              12,416              4,247                4,424                

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 3,467                770                   3,402                770                   

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 10,946              11,536              11,037              11,662              
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,029,634         647,619            848,095            634,803            
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
ค่าเช่ารับล่วงหนา้ - สุทธิจากส่วนท่ีรอรับรู้เป็นรายไดภ้ายในหน่ึงปี 914,588            923,159            340,464            343,618            

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 10 1,305,328         1,496,892         762,161            928,476            

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 93,483              96,726              17,471              18,549              

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 16,140              15,911              15,554              15,448              

เงินประกนัการเช่ารับ - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6,092                5,941                5,354                5,086                

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 5,435                5,435                7,020                7,360                
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 2,341,066         2,544,064         1,148,024         1,318,537         
รวมหนีสิ้น 3,370,700         3,191,683         1,996,119         1,953,340         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท สัมมากร จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564
(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 1,127,292         1,126,637         1,116,259         1,107,978         
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (21,363)             (20,442)             -                        -                        
ส่วนต ่ากว่าทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย (67,017)             (67,017)             -                        -                        
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 2,381,150         2,381,416         2,458,497         2,450,216         
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 176,066            159,260            -                        -                        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,557,216         2,540,676         2,458,497         2,450,216         
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,927,916         5,732,359         4,454,616         4,403,556         

-                        -                        -                        -                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั สัมมากร จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564
รายได้
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 225,354              301,866              225,354              252,866              
รายไดจ้ากการให้เช่า 25,702                25,829                19,752                19,929                
รายไดค้่าบริการ 22,525                22,094                17,898                17,603                
รายไดจ้ากการขายอาหารและเบเกอร่ี 2,492                  -                         -                         -                         
รายไดอ่ื้น 3,446                  1,559                  2,906                  1,974                  
รวมรายได้ 279,519              351,348              265,910              292,372              
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนจากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 172,402              235,204              172,204              198,675              
ตน้ทุนจากการให้เช่า 8,110                  9,370                  1,784                  2,730                  
ตน้ทุนจากการให้บริการ 25,030                24,475                19,286                19,832                
ตน้ทุนจากการขายอาหารและเบเกอร่ี 5,145                  -                         -                         -                         
ค่าใชจ่้ายในการขาย 23,385                26,277                20,063                21,781                
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 39,018                32,419                36,885                32,220                
รวมค่าใช้จ่าย 273,090              327,745              250,222              275,238              
ก าไรจากการด าเนินงาน 6,429                  23,603                15,688                17,134                
รายไดท้างการเงิน 46                       63                       724                     227                     
ตน้ทุนทางการเงิน (6,304)                (5,977)                (4,572)                (7,301)                
ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 171                     17,689                11,840                10,060                
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (3,710)                (5,445)                (3,559)                (2,523)                
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (3,539)                12,244                8,281                  7,537                  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหน่วยทรัสตท่ี์วดัมูลค่าดว้ย
   มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ (921)                   5,893                  -                         -                         
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (4,460)                18,137                8,281                  7,537                  

การแบ่งปันก าไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 655                     9,471                  8,281                  7,537                  
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (4,194)                2,773                  

(3,539)                12,244                
การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (266)                   15,364                8,281                  7,537                  
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (4,194)                2,773                  

(4,460)                18,137                

ก าไรต่อหุ้น
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.001                  0.015                  0.013                  0.012                  

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4



บริษัท สัมมากร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนของผูมี้

ก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส่วนต ่ากวา่ทุน ส่วนไดเ้สียท่ี
ทุนเรือนหุน้ ก าไร (ขาดทุน) จากการ จากการเปล่ียนแปลง รวม ไม่มีอ  านาจ รวม

ท่ีออกและช าระ ส่วนเกินมูลคา่ จดัสรรแลว้ วดัมูลคา่เงินลงทุน สัดส่วนการถือหุน้ ส่วนของผูถื้อหุน้ ควบคุม ส่วนของ
เตม็มูลคา่แลว้ หุน้สามญั - ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในหน่วยทรัสต์ ในบริษทัยอ่ย ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 641,800                636,258                64,180                  1,099,165             (30,480)                            (67,017)                  2,343,906             165,848                2,509,754             
ก าไรส าหรับงวด -                            -                            -                            9,471                     -                                       -                              9,471                     2,773                     12,244                  
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                            -                            -                            -                            5,893                               -                              5,893                     -                            5,893                     
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                            -                            -                            9,471                     5,893                               -                              15,364                  2,773                     18,137                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 641,800                636,258                64,180                  1,108,636             (24,587)                            (67,017)                  2,359,270             168,621                2,527,891             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 641,800                636,258                64,180                  1,126,637             (20,442)                            (67,017)                  2,381,416             159,260                2,540,676             
ขาดทุนส าหรับงวด -                            -                            -                            655                        -                                       -                              655                        (4,194)                   (3,539)                   
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                            -                            -                            -                            (921)                                 -                              (921)                      -                            (921)                      
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                            -                            -                            655                        (921)                                 -                              (266)                      (4,194)                   (4,460)                   
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของ
   บริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            -                            -                            -                                       -                              -                            21,000                  21,000                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 641,800                636,258                64,180                  1,127,292             (21,363)                            (67,017)                  2,381,150             176,066                2,557,216             

-                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบการเงินรวม

ก าไรสะสม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

5



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั สัมมากร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุ้น รวม
ท่ีออกและช าระ ส่วนเกินมลูคา่ จดัสรรแลว้ ส่วนของ
เตม็มลูคา่แลว้ หุ้นสามญั - ส ารองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 641,800                    636,258                    64,180                      1,066,070                 2,408,308                 
ก าไรส าหรับงวด -                               -                               -                               7,537                        7,537                        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                               -                               -                               7,537                        7,537                        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มนีาคม 2564 641,800                    636,258                    64,180                      1,073,607                 2,415,845                 

 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 641,800                    636,258                    64,180                      1,107,978                 2,450,216                 
ก าไรส าหรับงวด -                               -                               -                               8,281                        8,281                        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                               -                               -                               8,281                        8,281                        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มนีาคม 2565 641,800                    636,258                    64,180                      1,116,259                 2,458,497                 

 -                               
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก าไรสะสม

6



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท สัมมากร จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษี 171                   17,689               11,840               10,060               
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 14,066               12,959               4,536                 4,280                 
   ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 361                   372                   104                   372                   
  โอนกลบัค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                        (9,886)               -                        -                        
   ก  าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน (107)                  (5)                      (94)                    (5)                      
   ก  าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ -                        (15)                    -                        -                        
   ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                        9,674                 -                        -                        
   รายไดเ้ช่ารับล่วงหนา้ (9,858)               (8,572)               (3,154)               (3,154)               
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,736                 687                   1,613                 611                   
   ตน้ทุนทางการเงิน 6,337                 5,977                 4,572                 7,301                 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 12,706               28,880               19,417               19,465               
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7,046                 53                     6,680                 (6,769)               
   ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 26,769               84,395               43,192               84,482               
   เงินมดัจ าจ่ายค่าท่ีดิน (326,818)           -                        (152,827)           -                        
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (5,728)               161                   (6,380)               (4,447)               
   ท่ีดินรอการพฒันา (96,769)             (33,240)             (47,101)             (40,737)             
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (866)                  1,163                 23                     1,964                 
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 153,223             (1,230)               23,102               (4,023)               
   เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 20,204               6,151                 11,512               2,300                 
   เงินประกนัการเช่า 354                   71                     448                   178                   
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (590)                  (350)                  (625)                  (390)                  
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (1,507)               (2,134)               (1,507)               (2,134)               
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                        -                        (340)                  (340)                  
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (211,976)           83,920               (104,406)           49,549               
   จ่ายดอกเบ้ีย (19,647)             (9,342)               (11,445)             (12,515)             
   จ่ายภาษีเงินได้ -                        (3,615)               -                        (3,587)               
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (231,623)           70,963               (115,851)           33,447               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม

7



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท สัมมากร จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซ้ือสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน (157,000)           (210,000)           (153,000)           (210,000)           
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 402,195             62,003               395,185             62,003               
เงินสดรับจากการลดทุนในสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                        1,036                 -                        -                        
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (200)                  (54,685)             -                        (46,261)             
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        (39,400)             (10,200)             
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย (เพ่ิมข้ึน) ลดลง -                        -                        (60,200)             8,670                 
ซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (1,647)               (5,469)               -                        (11)                    
ซ้ืออุปกรณ์ (2,870)               (7,800)               (2,124)               (7,800)               
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,602)               -                        -                        -                        
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ -                        15                     -                        -                        
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 238,876             (214,900)           140,461             (203,599)           
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 107,580             -                        117,659             -                        
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (90,200)             391,670             (100,000)           400,000             
เงินสดรับค่าหุ้นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 21,000               -                        -                        -                        
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 11,834               4,500                 -                        4,500                 
ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (11,642)             (24,194)             (8,330)               (22,388)             
จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (4,334)               (3,316)               (1,486)               (678)                  
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 34,238               368,660             7,843                 381,434             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 41,491               224,723             32,453               211,282             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 67,112               87,833               50,406               45,584               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 108,603             312,556             82,859               256,866             

-                        -                        

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึนโดยการท าสญัญาเช่า -                    16,769               -                        16,769               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท สัมมากร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล

โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้แสดงรายการใน                               

งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด

ในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น

งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้

ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่

ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

(รวมเรียกวา่ “ กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัทาํขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี             

31 ธันวาคม 2564 โดยในระหว่างงวดปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษัทเก่ียวกับ                    

การลงทุนในบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 6 

1.3 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 นอกจากน้ีในระหว่างงวดปัจจุบันกลุ่มบริษัทได้นํานโยบาย                         

การบญัชีมาถือปฏิบติัเพิ่มเติมดงัน้ี 

 รายได้จากการขายอาหารและเบเกอร่ี 

 รายได้จากการขายอาหารและเบเกอร่ีรับรู้เป็นรายได้เม่ือได้มีการส่งมอบสินค้า และแสดงมูลค่าตาม

ใบกาํกบัสินคา้หลงัจากหกัส่วนลดและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั  
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2. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงรายการธุรกิจ

ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการ                                  

ท่ีเก่ียวขอ้งกันเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ ทั้งน้ี ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสําคญัในนโยบาย                

การกาํหนดราคาของรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย     

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

รายไดจ้ากการให้เช่า - - 4.9 4.9 

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 1.5 1.0 

ดอกเบ้ียรับ - - 0.7 0.2 

ดอกเบ้ียจ่าย - - 1.7 3.2 

ค่าบริหารจดัการ - - 2.4 1.5 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

รายไดจ้ากการให้เช่า 0.7 0.5 0.5 0.3 

รายไดค้่าบริการ 0.5 - 0.5 - 

ดอกเบ้ียจ่าย 0.6 1.2 0.1 1.0 

ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 มีนาคม

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

(หมายเหตุ 3)     

บริษทัยอ่ย - - 3,990 3,534 

อ่ืน ๆ 1,264 1,171 565 490 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,264 1,171 4,555 4,024 
     

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าคํา้ประกัน - กจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน     

(แสดงรวมอยูใ่นสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนและ                              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน)     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูถื้อหุน้ในบริษทัยอ่ย) 1,990 2,182 - - 

รวมเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าคํ้าประกนั - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,990 2,182 - - 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 มีนาคม

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั 

(หมายเหตุ 9)     

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ - 625 - 625 

บริษทัยอ่ย - - 5,169 2,573 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูถื้อหุน้ในบริษทัยอ่ย) 1,832 1,760 - - 

อ่ืน ๆ 2,569 1,087 2,569 1,087 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,401 3,472 7,738 4,285 
     

ค่าเช่ารับล่วงหน้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 353,115 356,284 

รวมเงินรับล่วงหนา้ค่าเช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 353,115 356,284 
     

เงินรับล่วงหน้าค่าคํา้ประกัน - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั     

(แสดงรวมอยูใ่นหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนและ           

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน)     

บริษทัยอ่ย - - 2,967 3,307 

รวมเงินรับล่วงหนา้ค่าคํ้าประกนั - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 2,967 3,307 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นดงักล่าว มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

เงินให้กูยื้ม 

ยอดคงเหลือ                    

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 เพ่ิมขึ้น ลดลง 

ยอดคงเหลือ                            

ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 2565 

บริษทั เบรน เวค็ จาํกดั 5,000 - - 5,000 

รวม 5,000 - - 5,000 

เงินให้กูย้ืมดงักล่าวมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียภายในเดือนกนัยายน 2565 โดยคิดดอกเบ้ียใน

อตัราร้อยละ 3.75 ต่อปี  
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินให้กูยื้ม 

ยอดคงเหลือ                    

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 เพ่ิมขึ้น ลดลง 

ยอดคงเหลือ                            

ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 2565 

บริษทั สัมมากร พลสั จาํกดั 40,800 70,400 (10,200) 101,000 

รวม 40,800 70,400 (10,200) 101,000 

เงินให้กูย้ืมดงักล่าวเป็นเงินให้กูย้ืมในรูปตัว๋สัญญาใช้เงิน มีกาํหนดชาํระคืนภายใน 1 ปี โดยคิดดอกเบ้ีย                

ในอตัราร้อยละ 3.78 - 4.75 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2564: ร้อยละ 4.75 ต่อปี) 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินกูย้มืระยะสั้นระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นดงักล่าว มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

เงินกูยื้ม 

ยอดคงเหลือ                     

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 เพ่ิมขึ้น ลดลง 

ยอดคงเหลือ                      

ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 2565 

บริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั (มหาชน)  100,000 - (100,000) - 

บริษทั แอสเซท โปร กรุ๊ป จาํกดั 39,200 19,600 (9,800) 49,000 

รวม 139,200 19,600 (109,800) 49,000 
 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

เงินกูยื้ม 

ยอดคงเหลือ                     

ณ วนัท่ี                     

31 ธนัวาคม 2564 เพ่ิมขึ้น ลดลง 

ยอดคงเหลือ            

ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 2565 

บริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั (มหาชน)  100,000 - (100,000) - 

บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์

จาํกดั 200,000 - - 200,000 

รวม 300,000 - (100,000) 200,000 

เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากบริษทั อาร์พีซีจี จาํกัด (มหาชน) มีกาํหนดชาํระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบ้ียภายใน                      

6 เดือน โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2.50 ต่อปี 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทั แอสเซท โปร กรุ๊ป จาํกดั เป็นเงินกูย้ืมในรูปตัว๋สัญญาใช้เงิน มีกาํหนดชาํระคืน

ภายใน 1 ปี โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.78 - 4.75 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2564: ร้อยละ 4.75 ต่อปี) 

เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากบริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกัด เป็นเงินกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน                                 

มีกาํหนดชาํระคืนภายใน 1 ปีโดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.50 ต่อปี  
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน

ท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

งบการเงินรวม/                                  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 3.9 4.7 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 0.1 0.1 

รวม 4.0 4.8 

ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษัทฯมีภาระจากการคํ้ าประกันให้กับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ                             

งบการเงินขอ้ 12.1 

3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน 604 375 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 604 375 - - 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 649 1,316 - - 

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน 7,157 6,886 - - 

 3 - 6 เดือน 3 1,356 - 1,198 

 6 - 12 เดือน 204 6,272 48 6,272 

 มากกว่า 12 เดือน 4,800 4,800 - - 

รวม 12,813 20,630 48 7,470 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (4,042) (4,042) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 8,771 16,588 48 7,470 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 9,375 16,963 48 7,470 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนีอ่ื้น     

รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 660 796 4,555 4,024 

รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 61,594 64,703 61,531 64,624 

เงินทดรองจ่าย 759 377 269 174 

ลูกหน้ีอ่ืน 4,707 1,558 4,501 1,291 

รวม 67,720 67,434 70,856 70,113 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (45,714) (45,610) (45,714) (45,610) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 22,006 21,824 25,142 24,503 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 31,381 38,787 25,190 31,973 

4. ต้นทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

กลุ่มบริษัทได้นําท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่บนท่ีดินของโครงการ ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจํานวน

ประมาณ 1,274 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 1,298 ลา้นบาท) ไปจดจาํนองเพื่อคํ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี

และวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน(เฉพาะของบริษทัฯ: 1,021 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 1,062 

ลา้นบาท)) 

5.       สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564  
 (ตรวจสอบแลว้) 

ตราสารทุนท่ีกาํหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

 ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

  

เงินลงทุนในหน่วยทรัสต ์   

ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยอ์ลัไล 79,422 80,574 

   

เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน   

บริษทั เบรน เวค็ จาํกดั 42,750 42,750 

รวมสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 122,172 123,324 

ตามเง่ือนไขการลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยอ์ลัไลกาํหนดให้

บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท์ จาํกดั รักษาสัดส่วนการถือครองหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 3 ปีนับจาก

วนัท่ีลงทุนในหน่วยทรัสตด์งักล่าว (เดือนธนัวาคม 2562) 
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6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ในระหว่างงวดปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงในโครงสร้างของกลุ่มบริษทัเก่ียวกบัการลงทุนในบริษทัย่อย               

แห่งใหม่เพิ่มเติมจากท่ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ดงัน้ี  

เ ม่ือวันท่ี  25 มกราคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ คร้ังท่ี 1/2565 มีมติอนุมัติการจัดตั้ ง                             

บริษทั สัมมากร-เจวี1 จาํกดั (บริษทัย่อย) เพื่อรองรับการขยายธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยข์องกลุ่มบริษทั 

บริษทัย่อยดงักล่าวจดทะเบียนจดัตั้งกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2565 โดยมีทุนจดทะเบียน 

100 ลา้นบาท บริษทัฯลงทุนในหุ้นสามญัจาํนวน 649,999 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 65 ของหุ้น

ทั้งหมด บริษทัย่อยไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นร้อยละ 61 ของทุนจดทะเบียนและบริษทัฯไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นจาํนวน 

39.4 ลา้นบาทแลว้ 

ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัยอ่ยไม่มีการจ่ายเงินปันผล 

7. ท่ีดินรอการพฒันา 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2565 2,371,872 1,598,250 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีดินรอพฒันาเพิ่มขึ้น 473,275 244,911 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 2,845,147 1,843,161 

กลุ่มบริษทัไดน้าํท่ีดินรอการพฒันาซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 จาํนวนประมาณ 2,506 

ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 2,209 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจากสถาบันการเงินของ                

กลุ่มบริษทั (เฉพาะของบริษทัฯ: 1,679 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 1,437 ลา้นบาท)) 

8. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของกลุ่มบริษทัคํ้าประกนัโดยอสังหาริมทรัพย  ์      

เพื่อการลงทุนและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างในโครงการของกลุ่มบริษทั นอกจากน้ี เงินเบิกเกินบญัชีของ

บริษทัยอ่ยคํ้าประกนัโดยบริษทัฯ และกรรมการของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงของบริษทัยอ่ย 

9. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,401 3,472 7,738 4,285 
เจา้หน้ีการคา้  217,612 73,393 69,767 56,054 
เจา้หน้ีอ่ืน  33,436 26,858 28,432 20,045 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  14,729 18,701 13,492 16,854 
ตน้ทุนการก่อสร้างคา้งจ่าย 11,993 12,904 11,993 12,905 

เงินประกนัการก่อสร้าง 46,475 41,715 37,790 34,943 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 328,646 177,043 169,212 145,086 
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10. เงินกู้ยืมระยะยาว 

ยอดคงเหลือของเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 มีนาคม

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ส่วนของบริษทัฯ:     

บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) 958,306 966,636 958,306 966,636 

ส่วนของบริษทัยอ่ย:     

บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 86,988 90,300 - - 

บริษทั สัมมากร พลสั จาํกดั 588,068 576,234 - - 

รวมเงินกูยื้มระยะยาว 1,633,362 1,633,170 958,306 966,636 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (328,034) (136,278) (196,145) (38,160) 

รวมเงินกูยื้มระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ี                   

ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,305,328 1,496,892 762,161 928,476 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีรายละเอียด

ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 1,633,170 966,636 

บวก: กูเ้พิ่ม 11,834 - 

หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (11,642) (8,330) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 1,633,362 958,306 

บริษทัฯจดจาํนองอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างในโครงการของบริษทัฯ            

เป็นหลกัประกนัการกูย้มืเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัฯ 

เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อยคํ้ าประกันโดยใช้สิทธิการเช่าท่ีดินของบริษัทย่อยและการจํานอง                                     

ส่ิงปลูกสร้างในโครงการของบริษทัยอ่ย 

สัญญากู้ยืมส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัได้ระบุเง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัในเร่ืองต่าง ๆ เช่น การดาํรงอตัราส่วน

หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
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11. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน  

กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ในระหว่างงวดปัจจุบนั 

กลุ่มบริษทัไดมี้การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานจากงบการเงินประจาํปีล่าสุดโดย

นาํเสนอส่วนงานธุรกิจร้านอาหารและเบเกอร่ีเพิ่มเติม 

ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

และ 2564 ท่ีนาํเสนอต่อคณะกรรมการของกลุ่มบริษทัซ่ึงเป็นผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของ

กลุ่มบริษทั   มีดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ส่วนงานพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์ ส่วนงานให้เช่า ส่วนงานบริการ 

ส่วนงานธุรกิจ

ร้านอาหารและ     

เบเกอร่ี 

การตดัรายการ 

บญัชีระหว่างกนั รวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

รายไดจ้ากภายนอก 225 302 26 26 23 23 2 - - - 276 351 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - 5 5 2 - - - (7) (5) - - 

รายไดท้ั้งส้ิน 225 302 31 31 25 23 2 - (7) (5) 276 351 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน

ตามส่วนงาน 53 67 18 16 (3) (1) (3) -   65 82 

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายท่ีไมไ่ดปั้นส่วน             

รายไดอ่ื้น           3 - 

ค่าใชจ้่ายในการขาย           (23) (26) 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร           (39) (32) 

ตน้ทุนทางการเงิน           (6) (6) 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้           (4) (6) 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด        (4) 12 

12. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

12.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน การคํา้ประกนัและสัญญาเช่า 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

รายจ่ายฝ่ายทุน     

     สัญญาจา้งสาํรวจ ออกแบบ และก่อสร้าง  153 108 103 58 

     สัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน - - 6 153 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

การคํา้ประกัน     

     หนงัสือคํ้าประกนัไฟฟ้าและสาธารณูปโภค 463 464 374 374 

     คํ้าประกนัเงินกูย้มืและวงเงินสินเช่ือของ

บริษทัยอ่ย 

- - 704 634 

สัญญาเช่า     

     สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ี

สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า 

7 3 6 3 

12.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทได้เข้าทําสัญญาบริการท่ีเก่ียวข้องกับค่าบริการทําความสะอาด                                          

ค่ารักษาความปลอดภยั ค่าโฆษณา ค่าบริหารจดัการและค่านายหนา้ โดยอายขุองสัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 

1 - 3 ปี 

กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาบริการ ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม

2565 

31 ธนัวาคม

2564 

31 มีนาคม

2565 

31 ธนัวาคม

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  ตรวจสอบแลว้) 

ภายใน 1 ปี 82 26 69 14 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 4 4 - - 

12.3 ภาระผูกพนัอ่ืน 

 ในงวดปัจจุบนั ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัเก่ียวกบัภาระผูกพนัอ่ืนท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบ                  

งบการเงินรวมขอ้ 31.5 ในงบการเงินรวมประจาํปี 2564 

13. เคร่ืองมือทางการเงิน 

13.1 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอัตราดอกเบ้ีย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง

กบัมลูค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
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13.2 ลาํดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของ

มูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน     

หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด - 124,022 - 124,022 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     

เงินลงทุนในหน่วยทรัสต ์ - 79,422 - 79,422 

เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ี                             

ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - - 42,750 42,750 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

    

หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด - 114,010 - 114,010 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

14. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2565 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล

ประจาํ ปี 2564 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่าย 25.7 ลา้นบาท เงินปันผล

ดงักล่าวจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2565 

15. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2565 
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