
 

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 



 
 

 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม                   

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้รวม          

และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาล

แบบยอ่ของบริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และ         ได้

สอบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

(รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซึงผูบ้ริหารของกิจการ เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอ

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่านีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 

ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน

ของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เรือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถาม

บุคลากร ซึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอืน 

การสอบทานนีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถได ้                 

ความเชือมนัว่าจะพบเรืองทีมีนยัสาํคญัทงัหมดซึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันนัขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง

ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลทีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบสิงทีเป็นเหตุใหเ้ชือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐาน         

การบญัชีฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเน้น 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 1.5 เนืองดว้ยผลกระทบจากสถานการณ์      

การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลสาํหรับงวด    

สามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 โดยเลือกนาํแนวปฏิบตัิทางการบญัชี เรือง มาตรการผ่อนปรน

ชวัคราวสาํหรับทางเลือกเพิมเติมทางบญัชีเพือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ     

ไวรัสโคโรนา 2019 ทีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี มาถือปฏิบติั ทงันี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเงือนไข           

ต่อกรณีนีแต่อยา่งใด 

กิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ ์

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4496 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 12 พฤศจิกายน 2563 



บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 30 กันยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 518,594                    101,721                    515,230                    95,798                      

เงินลงทุนชวัคราว 4 45                             100,238                    45                             69,805                      

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน 4 27,521                      -                               -                               -                               

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 5 9,422                        8,743                        16,667                      12,551                      

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละสินคา้คงเหลือ 6 3,791,132 4,194,521 3,793,189 4,191,399

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 15,158                      39,030                      15,158                      39,030                      

ตน้ทุนเพอืให้ไดม้าซึงสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ 13 143,685                    131,306                    143,685                    131,306                    

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 16,578                      34,466                      15,029                      33,306                      

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,522,135                 4,610,025                 4,499,003                 4,573,195                 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงิน 7.1 23,595                      27,289                      23,595                      27,289                      

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                               -                               505,374                    505,374                    

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 9 889,988                    1,182,718                 929,161                    1,222,659                 

ทดิีน อาคารและอปุกรณ์ 10 471,781                    456,878                    268,296                    249,786                    

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7,947                        6,634                        7,947                        6,629                        

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 11 40,101                      -                               40,101                      -                               

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 18,154                      24,196                      18,364                      24,620                      

ทดิีนและส่วนปรับปรุงรอการพฒันา 12 1,389,073                 1,400,054                 1,234,477                 1,250,488                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 105,380                    72,210                      100,704                    67,607                      

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,946,019                 3,169,979                 3,128,019                 3,354,452                 

รวมสินทรัพย์ 7,468,154                 7,780,004                 7,627,022                 7,927,647                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 30 กันยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 14 40,000                      780,293                    40,000                      780,293                    

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 15 31,356                      76,338                      36,353                      80,202                      

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 16 379,603                    729,473                    379,603                    729,473                    

หนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 7,724                        -                               7,724                        -                               

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 424,986                    361,234                    423,686                    357,072                    

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 118,185                    106,292                    117,180                    105,401                    

หนีสินหมุนเวยีนอืน 75,914                      49,535                      75,309                      48,533                      

รวมหนีสินหมุนเวียน 1,077,768                 2,103,165                 1,079,855                 2,100,974                 

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 16 1,347,199                 822,199                    1,347,199                 822,199                    

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วน

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 32,788                      -                               32,788                      -                               

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 34,314                      31,290                      26,200                      24,246                      

เงินประกนังานก่อสร้าง 46,811                      52,342                      46,811                      52,342                      

เงินรับล่วงหนา้ค่าเช่าทีดิน 7.2 3,191                        4,175                        3,191                        4,175                        

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 33,824                      31,719                      33,824                      31,719                      

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 27,269                      13,561                      27,248                      13,519                      

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 1,525,396                 955,286                    1,517,261                 948,200                    

รวมหนีสิน 2,603,164                 3,058,451                 2,597,116                 3,049,174                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 30 กันยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามญั 5,172,246,185 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 5,172,246                 5,172,246                 5,172,246                 5,172,246                 

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

      หุ้นสามญั 5,022,246,185 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 5,022,246                 5,022,246                 5,022,246                 5,022,246                 

ส่วนตาํกวา่มูลค่าหุ้นสามญั (429,265)                  (429,265)                  (429,265)                  (429,265)                  

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 979                           979                           979                           979                           

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 68,004                      68,004                      68,004                      68,004                      

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) 18,892                      (126,163)                  367,942                    216,509                    

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 74,131                      74,131                      -                               -                               

รวมส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 4,754,987                 4,609,932                 5,029,906                 4,878,473                 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 110,003                    111,621                    -                               -                               

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,864,990                 4,721,553                 5,029,906                 4,878,473                 

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,468,154                 7,780,004                 7,627,022                 7,927,647                 

-                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 1,029,426                 372,862                    1,029,426                 372,862                    

รายไดจ้ากค่าบริการ 9,022                        10,897                      665                           425                           

รายไดค้่าเช่า 9,472                        9,832                        9,472                        9,832                        

รายไดอ้ืน 8,906                        3,406                        9,896                        3,987                        

รวมรายได้ 1,056,826                 396,997                    1,049,459                 387,106                    

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ 760,251                    259,517                    760,251                    259,664                    

ตน้ทุนค่าบริการ 8,225                        8,496                        366                           812                           

ตน้ทุนค่าเช่า 7,139                        7,559                        7,397                        7,820                        

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 84,699                      42,217                      84,182                      41,752                      

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 58,295                      66,950                      53,933                      61,912                      

โอนกลบัขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์ 9 (9,590)                       -                                (9,590)                       -                                

รวมค่าใช้จ่าย 909,019                    384,739                    896,539                    371,960                    

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 147,807                    12,258                      152,920                    15,146                      

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (4,725)                       (1,319)                       (4,725)                       (1,319)                       

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 143,082                    10,939                      148,195                    13,827                      

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (31,179)                     (5,162)                       (31,250)                     (5,228)                       

กําไรสําหรับงวด 111,903                    5,777                        116,945                    8,599                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด -                                -                                -                                -                                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 111,903                    5,777                        116,945                    8,599                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ 112,888                    6,342                        116,945                    8,599                        

ส่วนทีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (985)                          (565)                          -                                -                                

111,903                    5,777                        116,945                    8,599                        

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ 112,888                    6,342                        116,945                    8,599                        

ส่วนทีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (985)                          (565)                          -                                -                                

111,903                    5,777                        116,945                    8,599                        

กําไรต่อหุ้น 18

กาํไรตอ่หุน้ขนัพนืฐาน 

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ 0.022                        0.001                        0.023                        0.002                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 1,805,880                 918,993                    1,805,880                 918,993                    

รายไดจ้ากค่าบริการ 34,742                      40,354                      1,386                        1,647                        

รายไดค้่าเช่า 30,959                      33,260                      30,944                      33,260                      

รายไดอ้ืน 20,719                      22,835                      23,876                      25,055                      

รวมรายได้ 1,892,300                 1,015,442                 1,862,086                 978,955                    

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ 1,316,143                 630,478                    1,316,143                 630,918                    

ตน้ทุนค่าบริการ 26,146                      27,377                      1,919                        2,490                        

ตน้ทุนค่าเช่า 22,046                      22,667                      22,815                      23,447                      

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 161,623                    101,494                    160,136                    100,110                    

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 178,231                    189,087                    164,752                    171,638                    

โอนกลบัขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์ 9 (9,590)                       -                                (9,590)                       -                                

รวมค่าใช้จ่าย 1,694,599                 971,103                    1,656,175                 928,603                    

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 197,701                    44,339                      205,911                    50,352                      

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (9,445)                       (2,568)                       (9,445)                       (2,568)                       

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 188,256                    41,771                      196,466                    47,784                      

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (44,819)                     (11,427)                     (45,033)                     (11,899)                     

กําไรสําหรับงวด 143,437                    30,344                      151,433                    35,885                      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด -                                -                                -                                -                                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 143,437                    30,344                      151,433                    35,885                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) 

ส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ 145,055                    31,478                      151,433                    35,885                      

ส่วนทีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,618)                       (1,134)                       -                                -                                

143,437                    30,344                      151,433                    35,885                      

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ 145,055                    31,478                      151,433                    35,885                      

ส่วนทีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,618)                       (1,134)                       -                                -                                

143,437                    30,344                      151,433                    35,885                      

กําไรต่อหุ้น 18

กาํไรตอ่หุน้ขนัพนืฐาน 

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ 0.029                        0.006                        0.030                        0.007                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนเกินทุนจาก ส่วนของผูม้ี

ทุนเรือนหุน้ การเปลยีนแปลง รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สียทีไม่มี

ทีออกและ ส่วนตาํกว่า ส่วนทุนจากการจ่าย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สัดส่วนการถือหุน้ รวมองคป์ระกอบอนื ผูถื้อหุน้ อาํนาจควบคุม รวม

ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ (ขาดทุนสะสม) ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 5,022,246            (429,265)              979                      65,154                 (75,544)                74,131                 74,131                 4,657,701            112,787               4,770,488            

เงนิปันผลจ่าย (หมายเหตุ 20) -                           -                           -                           -                           (100,420)              -                           -                           (100,420)              -                           (100,420)              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           31,478                 -                           -                           31,478                 (1,134)                  30,344                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กนัยายน 2562 5,022,246            (429,265)              979                      65,154                 (144,486)              74,131                 74,131                 4,588,759            111,653               4,700,412            

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 5,022,246            (429,265)              979                      68,004                 (126,163)              74,131                 74,131                 4,609,932            111,621               4,721,553            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           145,055               -                           -                           145,055               (1,618)                  143,437               

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กนัยายน 2563 5,022,246            (429,265)              979                      68,004                 18,892                 74,131                 74,131                 4,754,987            110,003               4,864,990            

-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม

บริษัท อสีเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2563

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถ้ือหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนทุนจากการ

ทุนเรือนหุน้ทีออก ส่วนตาํกว่า จ่ายโดยใช้ รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั หุน้เป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วันที 1 มกราคม 2562 5,022,246            (429,265)              979                      65,154                 262,822               4,921,936            

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 20) -                           -                           -                           -                           (100,420)              (100,420)              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           35,885                 35,885                 

ยอดคงเหลอื ณ วันที 30 กนัยายน 2562 5,022,246            (429,265)              979                      65,154                 198,287               4,857,401            

ยอดคงเหลอื ณ วันที 1 มกราคม 2563 5,022,246            (429,265)              979                      68,004                 216,509               4,878,473            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           151,433               151,433               

ยอดคงเหลอื ณ วันที 30 กนัยายน 2563 5,022,246            (429,265)              979                      68,004                 367,942               5,029,906            

-                           -                           -                           -                       -                           -                           

-                           -                           -                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม

บริษัท อสีเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2563

งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อสีเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 188,256                     41,771                       196,466                     47,784                       

ปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน:

   ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพยล์ดลงจากการ

      โอนเป็นตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 1,318,142                  632,525                     1,318,142                  632,525                     

   โอนกลบัขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ (1,999)                        -                                 (1,999)                        -                                 

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 47,992                       29,619                       44,335                       24,778                       

   ส่วนลดรบัจากค่าเช่า (160)                           -                                 (160)                           -                                 

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4,895                         6,730                         3,824                         4,373                         

   รับรู้รายไดต้ามสญัญาเช่าการเงิน (1,045)                        (1,048)                        (1,045)                        (1,048)                        

   กาํไรจากการจาํหน่ายหน่วยลงทุน (49)                             (310)                           (49)                             (310)                           

   กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากการเปลียนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน (88)                             (167)                           -                                 (16)                             

   โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (9,590)                        -                                 (9,590)                        -                                 

   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพย์

      เพอืการลงทุน (98,145)                      210                            (98,145)                      210                            

   ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ (392)                           (678)                           (421)                           (708)                           

   ค่าใชจ้่ายทางการเงิน 8,044                         2,568                         8,044                         2,568                         

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 1,455,861                  711,220                     1,459,402                  710,156                     

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพิมขึน)

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (679)                           540                            (4,116)                        (2,661)                        

   ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพยแ์ละสินคา้คงเหลือ (828,550)                    (398,470)                    (828,698)                    (397,966)                    

   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง (7,532)                        (42,254)                      (7,532)                        (42,254)                      

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (1,060)                        (8,205)                        (671)                           (8,337)                        

   ลูกหนีตามสญัญาเช่าการเงินและเงินรับล่วงหนา้ค่าเช่าทีดิน 2,904                         2,904                         2,904                         2,904                         

   ตน้ทุนเพือใหไ้ดม้าซึงสญัญาทีทาํกบัลูกคา้ (12,379)                      (32,097)                      (12,379)                      (32,097)                      

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (17,099)                      (2,545)                        (17,086)                      (2,535)                        

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (39,798)                      10,952                       (42,318)                      13,869                       

   ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย (4,486)                        (6,523)                        (4,600)                        (6,565)                        

   เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 63,752                       50,460                       66,614                       51,576                       

   หนีสินหมุนเวียนอืน 25,393                       (3,720)                        25,789                       (3,409)                        

   เงินประกนังานก่อสร้าง (5,531)                        (27,966)                      (5,531)                        (27,966)                      

   จ่ายหนีสินผลประโยชน์พนกังาน (1,871)                        (2,123)                        (1,871)                        (2,123)                        

   หนีสินไมห่มุนเวียนอืน 13,707                       87                              13,729                       104                            

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 642,632                     252,260                     643,636                     252,696                     

จ่ายดอกเบีย (63,735)                      (42,488)                      (63,735)                      (42,488)                      

จ่ายภาษีเงินได้ (19,878)                      (10,284)                      (19,818)                      (10,417)                      

รับคืนภาษีเงินได้ 19,611                       813                            19,611                       813                            

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 578,630                     200,301                     579,694                     200,604                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อสีเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากประจาํเพิมขึน (1) -                                 (1) -                                 

ซือหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด (7,775)                        (331,270)                    (7,775)                        (292,270)                    

เงินสดรับจากการจาํหน่ายหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด 80,585                       300,105                     77,585                       300,105                     

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 653                            821                            626                            760                            

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 393,961                     116                            393,961                     116                            

ซืออสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน (4,411)                        (14,190)                      (4,411)                        (14,190)                      

ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (52,567)                      (51,685)                      (48,045)                      (48,864)                      

ซือทีดินและส่วนปรับปรุงรอการพฒันา -                                 (1,753,980)                 -                                 (1,753,980)                 

เงินมดัจาํค่าซือทีดินลดลง -                                 5,000                         -                                 5,000                         

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกจิกรรมลงทุน 410,445                     (1,845,083)                 411,940                     (1,803,323)                 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสนั 289,000                     1,134,095                  289,000                     1,134,095                  

ชาํระคืนเงินกูยื้มระยะสนั (1,029,293)                 (415,000)                    (1,029,293)                 (415,000)                    

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 975,504                     1,231,589                  975,504                     1,231,589                  

ชาํระคืนเงินกูยื้มระยะยาว (800,374)                    (278,247)                    (800,374)                    (278,247)                    

ชาํระคืนหนีสินตามสญัญาเช่า (7,036)                        -                                 (7,036)                        -                                 

จ่ายเงินปันผล (3)                               (100,058)                    (3)                               (100,058)                    

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน (572,202)                    1,572,379                  (572,202)                    1,572,379                  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 416,873                     (72,403)                      419,432                     (30,340)                      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 101,721                     198,713                     95,798                       153,177                     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 518,594                     126,310                     515,230                     122,837                     

-                                 -                                 

ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม

รายการทีมิใช่เงินสด

   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้างเป็นตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 31,404                       12,545                       31,404                       12,545                       

   โอนทีดินรอการพฒันาเป็นตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ -                                 1,723,804                  -                                 1,723,804                  

   โอนทีดินรอการพฒันาเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 16,011                       -                                 16,011                       -                                 

   โอนดอกเบียจ่ายเป็นตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 56,630                       38,164                       56,630                       38,164                       

   โอนดอกเบียจ่ายเป็นทีดินรอการพฒันา -                                 720                            -                                 720                            

   โอนตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นอาคาร -                                 78                              -                                 78                              

   โอนอุปกรณ์เป็นตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 1,201                         -                                 1,201                         -                                 

   โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพยห์มุนเวียนอืน 24                              -                                 24                              -                                 

   เจา้หนีค่าซืออุปกรณ์ 325                            2,390                         252                            2,341                         

   เจา้หนีค่าซืออสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 145                            643                            145                            643                            

   เงินปันผลคา้งจ่าย 931                            943                            931                            943                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท อสีเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2563 

1. ข้อมูลทัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จาํกัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึงจัดตังและมี

ภูมิลาํเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์บริษทัฯมีกลุ่มซันไรส์        

ซึงเป็นกลุ่มบริษทัทีจดทะเบียนจดัตงัในประเทศไทยเป็นผูถ้ือหุ้นใหญ่ ประกอบดว้ย 

 สดัส่วนการถือหุน้ 

 (ร้อยละของทุนชาํระแลว้) 

 (ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563*) 

1.   บริษทั กรุงเทพโทรทศัน์และวทิย ุจาํกดั 43.65 

2.   บริษทั บีบีทีวี เอ็คควิตี จาํกดั 11.03 

3.   บริษทั ซนัไรส์ อีคิวตี จาํกดั 5.56 

4.   บุคคล 2.61 

5.   บุคคล 1.95 

*วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ครังล่าสุด 

ทีอยู่ตามทีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ที 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชนั 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี               

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

1.2   การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ทีปัจจุบนัได้ขยายวงกวา้งขึนอย่างต่อเนือง     

ทาํให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์  

ดังกล่าวอาจนํามาซึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดาํเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหาร       

ของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกียวกับ   

มูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนีสินและหนีสินทีอาจเกิดขึนอย่างต่อเนือง ทังนีฝ่ายบริหารได้ใช้   

ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมือสถานการณ์มีการเปลียนแปลง 
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1.3 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

  ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีจัดทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงิน

ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดงรายการ

ในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น และงบ

กระแสเงินสดเพิมเติมให้อยูใ่นรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

  ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนเพือให้ขอ้มูลเพิมเติมจากงบการเงินประจาํปีทีนาํเสนอครังล่าสุด 

ดงันนัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเกียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 

เพือไม่ให้ขอ้มูลทีนาํเสนอซาํซ้อนกบัขอ้มูลทีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้ขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลนีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับทีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                     

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยนี 

1.4  เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิรวม 

  ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีจัดทาํขึนโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปีสินสุดวนัที      

31 ธนัวาคม 2562 โดยไม่มีการเปลียนแปลงโครงสร้างเกียวกบับริษทัยอ่ยในระหว่างงวด  

1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเริมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน  

  ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน   

ทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ จาํนวนหลายฉบับ ซึงมีผลบังคับใช้สําหรับ           

งบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน   

ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและ    

การให้แนวปฏิบัติทางการบญัชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือ

ปฏิบัตินีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม มาตรฐาน            

การรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึงไดมี้การเปลียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งันี   
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครืองมือทางการเงิน 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 

จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน 

ฉบบัที 9 เครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที 32  การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 16 การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัที 19 การชาํระหนีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกียวกบัการจดัประเภทและการวดั

มูลค่าเครืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร

ทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการ

เกียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเครืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่า

จะเกิดขึน และหลกัการเกียวกบัการบญัชีป้องกนัความเสียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล

เครืองมือทางการเงิน 

  มาตรฐานกลุ่มนีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัตอ่งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที 16 เรือง สัญญาเช่า 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบบัที 17 เรือง สัญญาเช่า และ    

การตีความมาตรฐานบญัชีทีเกียวขอ้ง มาตรฐานฉบบันีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า 

การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหนีสินสาํหรับ

สัญญาเช่าทุกรายการทีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนนัมีมูลค่าตาํ 

  การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 ผูใ้ห้เช่า

ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุน 

  กลุ่มบริษทันํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนาํ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีมาถือปฏิบัติครังแรกโดยปรับปรุงกับกําไรสะสม ณ วันที                           

1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนทีแสดงเปรียบเทียบ ทงันี กลุ่มบริษทัเลือกปฏิบติัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีกบัสัญญาเช่าทีก่อนหน้าจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน โดย

การรับรู้หนีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัที 1 มกราคม 2563 ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า    
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ทีเหลืออยู่คิดลดด้วยอตัราดอกเบียการกู ้ยืมส่วนเพิมของกลุ่มบริษทั ณ วนัทีนํามาปฏิบตัิใช้ครังแรกและ    

รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้เป็นรายสัญญาในมูลค่าตามบญัชีในจาํนวนเท่ากบัหนีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุง

ด้วยจาํนวนในการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทีจ่ายล่วงหน้าหรือคา้งจ่ายซึงเกียวขอ้งกับสัญญาเช่าทีรับรู้ใน     

งบแสดงฐานะการเงินก่อนวนัทีนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีมาถือปฏิบติั 

  ผลกระทบของการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาล

ขอ้ 2 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรือง มาตรการผ่อนปรนชัวคราวสําหรับทางเลือกเพมิเติมทางบัญชีเพือรองรับ

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรือง มาตรการผ่อนปรนชัวคราวสําหรับ                 

ทางเลือกเพิมเติมทางบัญชีเพือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัส                

โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พือลดผลกระทบในบางเรืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพือให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาที                                 

ยงัมีความไม่แน่นอนเกียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดังกล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมือวนัที 22 เมษายน 2563 และมีผล

บังคับใช้สําหรับการจัดทาํงบการเงินของกลุ่มบริษัททีมีรอบระยะเวลารายงานสินสุดภายในช่วงเวลา

ระหวา่งวนัที 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2563  

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชวัคราวสําหรับทางเลือกเพิมเติมทางบญัชีดงัต่อไปนี 

- เลือกทีจะไม่นําขอ้มูลทีเกียวกับสถานการณ์ COVID-19 ทีอาจจะกระทบต่อการจดัทาํประมาณการ   

ทางการเงินเพือใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพยเ์พือ      

การลงทุน 

- เลือกทีจะไม่นําสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งชีของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชี    

ฉบบัที 36 เรือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
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ข)    มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมใน

หรือหลงัวันที 1 มกราคม 2564 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัปรับปรุง ซึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือ

หลงัวนัที 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึน

เพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น      

การอธิบายใหช้ดัเจนเกียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน  

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินในปีทีเริม  

นาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

1.6 นโยบายการบัญชีทีสําคัญ 

  ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีจัดทาํขึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัทีใช้ใน     

งบการเงินสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีเรืองเครืองมือ

ทางการเงินและสัญญาเช่า 

1.6.1    เครืองมือทางการเงิน 

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหนีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน หรือราคาทุนตดัจาํหน่าย การจดัประเภทดงักล่าวจะขึนอยู่กับโมเดลธุรกิจ

ของกลุ่มบริษัทในการจัดการสินทรัพย์ และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์                

ทางการเงินนนั 

หนีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย  

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนต่อสินทรัพยท์างการเงิน โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้

เหตุการณ์ทีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึนก่อน กลุ่มบริษทัพิจารณาการเปลียนแปลงในความเสียงด้าน

เครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเป็นระดับ และกําหนดวิธีการวดัค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตและ            

การคาํนวณดอกเบียทีแทจ้ริงทีแตกต่างกันในแต่ละระดับ โดยมีขอ้ยกเวน้สําหรับลูกหนีการคา้ทีไม่มี

องค์ประกอบเกียวกบัการจดัหาเงินทีมีนัยสําคญั ซึงกลุ่มบริษทัใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผือ   

ผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอาย ุ
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1.6.2   สัญญาเช่า 

 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุน

หักค่าเสือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวดัมูลค่าของหนีสินตาม

สัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ยจาํนวนเงินของหนีสินตามสัญญาเช่าจาก  

การวัดมูลค่าเริมแรก ต้นทุนทางตรงเริมแรกทีเกิดขึน จํานวนเงินทีจ่ายชําระตามสัญญาเช่า ณ วันที                    

สัญญาเช่าเริมมีผลหรือก่อนวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล และหักดว้ยสิงจูงใจตามสัญญาเช่าทีไดรั้บ 

 หากกลุ่มบริษทัไม่มีความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงจะถูกโอน   

ให้แก่กลุ่มบริษทัเมือสินสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพย์สิทธิการใช้จะถูกคิดค่าเสือมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับ 

จากวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลจนถึงวนัสินสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้หรือ            

วนัสินสุดอายสุัญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดขึนก่อน 

 หนสิีนตามสัญญาเช่า 

 ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หนีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่าย

ตามสัญญาเช่า คิดลดดว้ยอตัราดอกเบียตามนยัของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบียเงินกูย้ืมส่วนเพิมของกลุ่ม

บริษทั หลงัจากวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหนีสินตามสัญญาเช่าจะเพิมขึนโดยสะทอ้น

ดอกเบียจากหนีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าทีจ่ายชําระแล้ว 

นอกจากนี มูลค่าตามบญัชีของหนีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เมือมีการเปลียนแปลงหรือประเมิน

สัญญาเช่าใหม ่

 สัญญาเช่าระยะสันและสัญญาเช่าซึงสินทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าตํา 

 จาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าทีมีอายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตงัแต่วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล 

หรือสัญญาเช่าซึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

2.  ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีเนืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มา  

ถือปฏิบัติ  

 ตามทีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.5 กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม

เครืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบติัในระหว่างงวดปัจจุบนั 

ทงันี ไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสะสม ณ วนัที 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนที

แสดงเปรียบเทียบ 

 ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีเนืองจากการนาํมาตรฐานเหล่านีมาถือปฏิบติั แสดงได้

ดงันี 
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   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธนัวาคม 2562 

ผลกระทบจาก

มาตรฐานการ

รายงานทาง

การเงินฉบบัที 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ    

สินทรัพย์หมุนเวียน    

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 1,200 (1,200) - 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - 47,497 47,497 

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น    

หนสิีนหมุนเวียน    

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหนึงปี 

 

- 

 

7,816 

 

7,816 

หนสิีนไม่หมุนเวียน    

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 

 

- 

 

38,481 

 

38,481 

2.1  เครืองมือทางการเงนิ 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่า และมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินตามที

กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 และมูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิม แสดงไดด้งันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 มูลค่าตามหลกัการ

บญัชีเดิม 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัที 9 

 

 

มูลค่ายตุิธรรม

ผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรมผา่น

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอนื 

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที 1 มกราคม 2563    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 101,721 - - 101,721 101,721 

เงินลงทุนชวัคราว 44 - - 44 44 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอนื 100,194 100,194 - - 100,194 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 8,743 - - 8,743 8,743 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 210,702 100,194 - 110,508 210,702 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตามหลกัการ

บญัชีเดิม 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัที 9 

 

 

มูลค่ายตุิธรรม

ผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรมผา่น

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอนื 

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที 1 มกราคม 2563    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 95,798 - - 95,798 95,798 

เงินลงทุนชวัคราว 44 - - 44 44 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอนื 69,761 69,761 - - 69,761 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 12,551 - - 12,551 12,551 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 178,154 69,761 - 108,393 178,154 

2.2 สัญญาเช่า 

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบติัครังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หนีสินตามสัญญา

เช่าสําหรับสัญญาเช่าทีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายชาํระตาม

สัญญาเช่าทีเหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบียเงินกู ้ยืมส่วนเพิมของกลุ่มบริษทั ณ วนัที 1 มกราคม 2563 

สําหรับสัญญาเช่าทีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

หนีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัทีนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือ

ปฏิบติัครังแรก 

  (หน่วย: พนับาท) 

  

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าทีเปิดเผย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 14,705 13,596 

หกั: สัญญาเช่าระยะสนัและสัญญาเช่าทีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ  (1,259) (840) 

บวก : สิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่า  41,223 41,223 

หกั: สัญญาทีพิจารณาเป็นสัญญาบริการ (895) (205) 

หกั: ดอกเบียจ่ายรอตดับญัชี (7,477) (7,477) 

หนีสินตามสัญญาเช่าเพิมขนึจากการนาํมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบตัิครังแรก 

 

46,297 

 

46,297 

หนีสินสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 - - 

หนีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัที 1 มกราคม 2563 46,297 46,297 
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  (หน่วย: พนับาท) 

  

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ประกอบดว้ย   

หนีสินสัญญาเช่าหมุนเวียน 7,816 7,816 

หนีสินสัญญาเช่าไมห่มุนเวยีน 38,481 38,481 

 46,297 46,297 

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบติั

ครังแรก ณ วนัที 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งันี 

  (หน่วย: พนับาท) 

  

งบการเงินรวม 

งบการเงิน          

เฉพาะกิจการ 

   

ทดิีนและส่วนปรับปรุงทีดิน 6,889 6,889 

อาคารและสิงปลูกสร้าง 40,608 40,608 

รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ 47,497 47,497 

3. รายการธุรกจิกับกจิการทีเกยีวข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจทีสําคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั รายการ

ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามทีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการ

ทีเกียวขอ้งกนัเหล่านนั ซึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย         

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)         

รายไดค้่าบริการจดัการส่วนกลาง - - 212 227 - - 636 680 

รายไดอ้นื - - 861 556 -             - 2,796 1,980 

  รายการธุรกิจกบักิจการทีเกียวขอ้งกนั         

ค่าเช่าพนืทีอาคารและค่าบริการ 1,738 1,710 1,738 1,710 5,042 4,911 5,042 4,911 
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 รายการระหว่างกนัของบริษทัฯกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัมีนโยบายการกาํหนดราคาดงันี 

 - ค่าบริการจัดการส่วนกลาง และค่าเช่าพืนทีอาคารและค่าบริการเป็นไปตามเกณฑ์ทีตกลงร่วมกัน             

โดยการเจรจาและอา้งอิงราคาตลาด 

 - รายไดอื้นเป็นไปตามเกณฑที์คิดกบับุคคลทวัไป 

ลกัษณะความสัมพนัธ ์

รายชือบริษทั ความสมัพนัธ์ เกียวขอ้งโดย 

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ รีสอร์ท จาํกดั บริษทัย่อย ถือหุ้นทางตรงและมีผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ ไลซนั นิวเวิลด ์จาํกดั บริษทัยอ่ย ถือหุ้นทางตรงและมีผูบ้ริหารร่วมกนั 

กลุ่มบคุคลผูเ้กียวขอ้งของบริษทั กรุงเทพ   

   โทรทศัน์และวทิย ุจาํกดั กิจการและบุคคล               

ทีเกียวขอ้งกนั 

ผูถื้อหุ้นทางตรงและทางออ้มและมี

ผูบ้ริหารบางท่านร่วมกนั 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการทีเกียวขอ้งกนัมีรายละเอียดดงันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 2563 2562 2563 2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนีอืน (หมายเหตุ )     

บริษทัยอ่ย - - 7,643 4,347 

เจ้าหนอีืน (หมายเหตุ 15)     

บริษทัยอ่ย - - 6,029 7,080 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั - 27 - 27 

รวม - 27 6,029 7,107 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     

บริษทัยอ่ย - - 63 63 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 107 - 107 - 

รวม 107 - 170 63 

เงินประกนั     

กิจการทีเกียวขอ้งกนั                                        1,555 1,555 1,555 1,555 

เงินรับล่วงหน้า     

กิจการทีเกียวขอ้งกนั                                        - 658 - 658 
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 และ 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยมี

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานทีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะสัน 7,412 9,010 6,775 8,287 25,883 27,999 23,998 25,719 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3,829 3,375 3,746 3,306 11,489 10,124 11,240 9,918 

รวม 11,241 12,385 10,521 11,593 37,372 38,123 35,238 35,637 

4. เงินลงทุนชัวคราว/สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 จาํนวนเงิน อตัราดอกเบีย จาํนวนเงิน อตัราดอกเบีย 

  (ร้อยละต่อปี)  (ร้อยละต่อปี) 

เงินลงทุนชัวคราว     

เงินฝากประจาํ อาย ุ12 เดือน 45 0.30 44 1.10 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวม -  99,940  

บวก: กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากการ     

             เปลียนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน -  254  

รวม 45  100,238  

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน - เงินลงทุนในตราสารหนีทีกําหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรมผ่านกําไร 

   หรือขาดทุน  

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 27,200  -  

บวก: กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากการ     

             เปลียนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน 321  -  

รวม 27,521  -  
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 จาํนวนเงิน อตัราดอกเบีย จาํนวนเงิน อตัราดอกเบีย 

  (ร้อยละต่อปี)  (ร้อยละต่อปี) 

เงินลงทุนชัวคราว     

เงินฝากประจาํ อาย ุ12 เดือน 45 0.30 44 1.10 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวม -  69,739  

บวก: กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากการ     

             เปลียนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน -  22  

รวม 45          69,805  

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีเงินลงทุนในกองทุนเปิดทหารไทย ธนพลัส (TMBTHANAPLUS) 

ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี ซึงเน้นลงทุนในตราสารหนีทีออกหรือคาํประกันโดยรัฐบาล สถาบัน

การเงิน หรือบริษทัเอกชน ทงัในประเทศและต่างประเทศ ในระหว่างงวดบริษทัฯได้จาํหน่ายเงินลงทุน

ดงักล่าวทงัจาํนวนในเดือนมีนาคม 2563 

ณ วนัที 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัย่อยแห่งหนึงมีเงินลงทุนในกองทุนเปิดกรุงศรี    

ตราสารเงิน (KFCASH) และกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลสั (KFCASHPLUS) ประเภทกองทุนรวม

ตลาดเงิน ซึงเนน้ลงทุนในตราสารหนีทีออกหรือคาํประกนัโดยรัฐบาล สถาบนัการเงิน บริษทัเอกชน หรือ

เงินฝากธนาคารภายในประเทศ  

5. ลูกหนกีารค้าและลูกหนีอืน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

 2563 2562 2563 2562 

  (ตรวจสอบแล้ว)  (ตรวจสอบแล้ว)

ลูกหนีการค้า - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,498 438 1,481 435 

ค้างชาํระไม่เกิน 3 เดือน 83 952 83 749 

ค้างชาํระ 3 - 6 เดือน 417 366 272 285 

รวมลูกหนีการค้า 1,998 1,756 1,836 1,469 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

 2563 2562 2563 2562 

  (ตรวจสอบแล้ว)  (ตรวจสอบแล้ว)

ลูกหนีอืน     

ลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน     

    (หมายเหตุ 3) - - 7,643 4,347 

ลูกหนีอืน - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน 2,263 2,287 2,262 2,286 

รายได้ค้างรับ 10,083 9,830 10,083 9,830 

เงินทดรองจ่าย  3,857 3,649 3,622 3,398 

ดอกเบียค้างรับ 1 1 1 1 

รวมลูกหนีอืน 16,204 15,767 23,611 19,862 

หัก: ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ  (8,780) (8,780) (8,780) (8,780) 

รวมลูกหนีอืน - สุทธิ 7,424 6,987 14,831 11,082 

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - สุทธิ 9,422 8,743 16,667 12,551 

6. ต้นทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์และสินค้าคงเหลือ 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

 2563 2562 2563 2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ทีดิน 2,886,893 3,273,143 2,889,753 3,270,973 

งานระหว่างก่อสร้าง 904,930 923,919 904,930 923,919 

รวม 3,791,823 4,197,062 3,794,683 4,194,892 

หกั: สาํรองค่าเผอืผลขาดทุนจากการ     

           ลดลงของมูลค่าโครงการ (1,494) (3,493) (1,494) (3,493) 

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์- สุทธิ 3,790,329 4,193,569 3,793,189 4,191,399 

สินคา้คงเหลืออนื  803 952 - - 

รวม 3,791,132 4,194,521 3,793,189 4,191,399 

 บริษัทฯได้นําทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างซึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 30 กันยายน 2563 จํานวน               

3,571 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 3,800 ลา้นบาท) ไปคาํประกนัสินเชือทีไดรั้บจากธนาคาร  
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 ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็น

ต้นทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์จาํนวน 15 ล้านบาทและ 57 ล้านบาท ตามลาํดับ (2562: 20 ล้านบาทและ          

38 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

ขอ้มูลเพิมเติมเกียวกบัโครงการของบริษทัฯ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและ                        

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

มูลค่าประมาณของโครงการทีเปิดดาํเนินการอยูแ่ละ   

   เริมมีการทาํสัญญาแลว้ 9,485 13,101 

จาํนวนเงินทีไดท้าํสัญญาจะซือจะขายซือทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง 5,349 10,787 

ร้อยละของยอดขายรวมของโครงการทีเปิดดาํเนินการอยู่ 56.40 82.33 

จาํนวนเงินตามสัญญาจะซือจะขายทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง   

   ทียงัไม่ไดรั้บรู้เป็นรายได้ * 2,194 1,977 

 *รายไดที้คาดว่าจะรับรู้ในอนาคต ซึงจะรับรู้เป็นรายไดใ้นอีก 1- 2 ปี 

7. ลูกหนตีามสัญญาเช่าทางการเงิน / เงนิรับล่วงหน้าค่าเช่าทีดิน 

เมือวันที 23 สิงหาคม 2550 บริษัทฯทําสัญญาให้เช่าทีดินและอาคารศูนย์การค้ากับบริษัทแห่งหนึง                

มีระยะเวลาเช่า  25 ปี  5 เดือน นับจากวันที 23 สิงหาคม 2550 โดยมีค่า เช่าทังหมดรวมจํานวนเงิน                 

97.3 ล้านบาท ซึงบริษัทฯได้รับค่าเช่าตามสัญญา ณ วันจดทะเบียนรวมจํานวน 24 ล้านบาท และ               

ส่วนทีเหลือไดรั้บค่าเช่างวดแรกสําหรับระยะเวลาเช่า 17 เดือน ในอตัรา 2.4 ลา้นบาท จากนนัเป็นค่าเช่าราย

ปี โดยปีที 2-5 ค่าเช่าปีละ 2.4 ลา้นบาท จากนนัอตัราค่าเช่าเพิมขึนร้อยละ 10 ทุกๆ 5 ปี บริษทัฯรับรู้รายไดค้่า

เช่าทีดินและอาคารตามสัญญาเช่าโดยวิธีการปันส่วนค่าเช่าทงัหมดตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่ายุติธรรมของ

ทีดินและอาคารศูนยก์ารคา้โดยมีรายละเอียดดงันี 

7.1 ค่าเช่าอาคารทงัหมดตามสัญญาคิดเป็นจาํนวน 64.2 ลา้นบาท โดยบริษทัฯได้รับเงินล่วงหน้าค่าเช่าอาคาร     

ณ วนัจดทะเบียนเช่าคิดเป็นจาํนวน 15.8 ลา้นบาท และส่วนทีเหลือรับชาํระในอตัราร้อยละ 66 ของค่าเช่า          

แต่ละปีตามสัญญาขา้งตน้ บริษทัฯรับรู้เป็นค่าเช่าอาคารตามสัญญาเช่าทางการเงิน ซึงมีลูกหนีตามสัญญาเช่า

ทางการเงินคงเหลือดงันี 
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  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 

เงินลงทุนขนัตน้ตามสัญญาเช่า 1,917 8,242 15,812 25,971 
รายไดท้างการเงินรอรับรู้                                                                                                     (78) (254) (205) (537) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขนัตาํที     
   ลูกหนีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 1,839* 7,988 15,607 25,434 

*รวมบนัทึกอยูใ่นสินทรัพยห์มุนเวียนอืน 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 

เงินลงทุนขนัตน้ตามสัญญาเช่า 1,917 8,050 17,920 27,887 
รายไดท้างการเงินรอรับรู้                                                                                                     (82) (272) (244) (598) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขนัตาํที     
   ลูกหนีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 1,835 7,778 17,676 27,289 

7.2 ค่าเช่าทีดินทงัหมดตามสัญญาเช่าคิดเป็นจาํนวน 33.1 ลา้นบาท โดยบริษทัฯไดรั้บเงินล่วงหน้าค่าเช่าทีดิน ณ 

วนัจดทะเบียนเช่าคิดเป็นจาํนวน 8.2 ลา้นบาท และส่วนทีเหลือรับชาํระในอตัราร้อยละ 34 ของค่าเช่าแต่ละ

ปีตามสัญญาขา้งตน้ บริษทัฯทยอยรับรู้เป็นรายได้ค่าเช่าทีดินตามสัญญาเช่าดาํเนินงานตลอดอายุสัญญาเช่า 

โดยมีรายละเอียด ดงันี 

      (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

  (ตรวจสอบแลว้) 

จาํนวนเงินขนัตาํทีลูกหนีตอ้งจ่ายทงัสินตามสัญญาเช่า 

    ดาํเนินงานคงเหลือ 

  

ภายใน 1 ปี 987 987 

1 - 5 ปี 4,221 4,147 

เกินกว่า 5 ปี 8,419 9,232 

รวม 13,627 14,366 

บวก: เงินรับล่วงหนา้ค่าเช่าทีดิน (สุทธิจากการรับรู้รายได)้ 4,179 4,175 

รายไดค่้าเช่าทีดินรอการรับรู้ในอนาคต 17,806 18,541 
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8.  เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามทีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชือบริษทั ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ค่าเผือการดอ้ยค่า สุทธิ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ รีสอร์ท จาํกดั 500,000 500,000 81.30 81.30 409,374 409,374 - - 409,374 409,374 

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ ไลซนั            

   นิวเวิลด ์จาํกดั 160,000 160,000 60.00 60.00 96,000 96,000 - - 96,000 96,000 

     505,374 505,374 - - 505,374 505,374 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีสิทธิสมาชิกสนามกอล์ฟคงเหลือจาํนวน 326 

หน่วยสมาชิก ซึงบริษทัฯไม่ได้บันทึกบัญชีสิทธิสมาชิกสนามกอล์ฟดังกล่าวไวใ้นงบการเงิน เนืองจาก    

บริษทัฯไดรั้บสิทธิสมาชิกดงักล่าวจากการลงทุนในบริษทัยอ่ยแห่งหนึงโดยไม่คิดมูลค่า 

9. อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 

 มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 แสดง

ไดด้งันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ทีดิน 

อาคารและ

ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

 

 

รวม 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2563:    

ราคาทุน 704,657 713,633 1,418,290 

หัก: ค่าเสือมราคาสะสม - (495,657) (495,657) 

หัก: ค่าเผือการดอ้ยค่า (31,994) (651) (32,645) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 672,663 217,325 889,988 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562:    

ราคาทุน 1,000,467 709,165 1,709,632 

หัก: ค่าเสือมราคาสะสม - (484,679) (484,679) 

หัก: ค่าเผือการดอ้ยค่า (41,584) (651) (42,235) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 958,883 223,835 1,182,718 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ทีดิน 

อาคารและ

ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

 

 

รวม 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2563:    

ราคาทุน 704,657 756,558 1,461,215 

หัก: ค่าเสือมราคาสะสม - (499,409) (499,409) 

หัก: ค่าเผือการดอ้ยค่า (31,994) (651) (32,645) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 672,663 256,498 929,161 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562:    

ราคาทุน 1,000,467 752,090 1,752,557 

หัก: ค่าเสือมราคาสะสม - (487,663) (487,663) 

หัก: ค่าเผือการดอ้ยค่า (41,584) (651) (42,235) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 958,883 263,776 1,222,659 

 รายการเปลียนแปลงของบัญชีอสังหา ริมทรัพย์เพือการลงทุนสําหรับงวดเก้า เ ดือนสินสุดวันที                         

30 กนัยายน 2563 สรุปไดด้งันี 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 1 มกราคม 2563 1,182,718 1,222,659 

ซือเพมิ - ราคาทุน 4,556 4,556 

จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที           

จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย                                                                               (295,816) (295,816) 

โอนกลบัขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย ์ 9,590 9,590 

ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด (11,060) (11,828) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 889,988 929,161 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯได้นาํทีดินซึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 82 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 

2562: 364 ลา้นบาท) ไปคาํประกนัสินเชือทีได้รับจากธนาคาร 
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เมือวนัที 24 กรกฎาคม 2563 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาขายทีดินแปลงหนึง เป็นจาํนวนเงิน 394 ลา้นบาท 

แล ะในวนั ทีทําส ัญญาบริษทัฯไ ดม้ ีก ารร ับชําระเ ง ินมดัจําจํานวน 79 ล า้นบาท ต่อมา เ มือว นัที                       

14 สิงหาคม 2563 บริษทัฯได้รับชาํระเงินค่าทีดินส่วนทีเหลือแลว้ทังจาํนวนและไดจ้ดทะเบียนโอน

กรรมสิทธิในทีดินดงักล่าวแลว้ ทังนีบริษทัฯได้กลบัรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์

จาํนวน 9.6 ลา้นบาท แล้วทงัจาํนวน 

10.     ทีดิน อาคารและอุปกรณ์     

 รายการเปลียนแปลงของบญัชีทีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 

สรุปไดด้งันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 1 มกราคม 2563 456,878 249,786 

ซือเพมิ - ราคาทุน 44,933 44,042 

จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 

   จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย 

 

(261) 

 

(205) 

โอนออก - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัทีโอน (1,247) (1,225) 

ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด (28,522) (24,102) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 471,781 268,296 

 ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯไดน้าํทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างซึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 2 ลา้นบาท 

(31 ธนัวาคม 2562: 3 ลา้นบาท) ไปคาํประกนัสินเชือทีไดรั้บจากธนาคาร  

11. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 รายการเปลียนแปลงของบญัชีสินทรัพย์สิทธิการใช้สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2563     

สรุปไดด้งันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ      

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 - 

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการนาํมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบบัที 16 มาถือปฏิบติัครังแรก 47,497 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 1 มกราคม 2563 47,497 

ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด (7,396) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 40,101 
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12. ทีดินและส่วนปรับปรุงรอการพฒันา 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 2563 2562 2563 2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ทีดิน 1,352,335 1,363,312 1,197,739 1,213,746 

ส่วนปรับปรุง 36,738 36,742 36,738 36,742 

รวม 1,389,073 1,400,054 1,234,477 1,250,488 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของทีดินและส่วนปรับปรุงรอการพฒันาสําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที                 

30 กนัยายน 2563 สรุปไดด้งันี 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 1 มกราคม 2563 1,400,054 1,250,488 

ปรับปรุง (10,981) (16,011) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 1,389,073 1,234,477 

ณ  ว นั ที  30 ก นัย า ย น 2563 ที ด ินร อก า รพ ฒัน า ส่ว นห นึงจํา น ว น  1 ล า้ น บา ท (เ ฉ พ า ะ บ ริษ ทั ฯ :                     

0.8 ลา้นบาท) (31 ธันวาคม 2562: 1 ล้านบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 0.8 ลา้นบาท)) เป็นทีดินทีถือกรรมสิทธิ

ร่วมระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อยแห่งหนึง โดยบริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกมูลค่าตน้ทุนของทีดินตาม

ส่วนทีเป็นเจา้ของกรรมสิทธิฝ่ายละกึงหนึง  

ณ วนัที 30 กันยายน 2563 บริษทัฯได้นําทีดินและส่วนปรับปรุงรอการพัฒนาซึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี

จาํนวน 909 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 762 ลา้นบาท) ไปคาํประกนัสินเชือทีไดรั้บจากธนาคาร 

13.     ต้นทุนเพือให้ได้มาซึงสัญญาทีทํากบัลูกค้า  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 131,306 

เพิมขึนระหวา่งงวด 65,664 

รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งงวด (53,285) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 143,685 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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14. เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงนิ 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวมและ 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบีย

(ร้อยละต่อปี) 

30 กนัยายน 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

   (ตรวจสอบแลว้) 

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน MLR - อตัราคงที 20,000 453,293 

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน อตัราคงที 20,000 327,000 

รวม  40,000 780,293 

 เงินกู ้ยืมระยะสันจากสถาบนัการเงินประกอบด้วยเงินกูย้ืมระยะสันตามสัญญาและเงินกู้ยืมระยะสันตาม       

ตวัสัญญาใช้เงินกับสถาบนัการเงินหลายแห่งโดยวงเงินกูย้ืมบางส่วนคาํประกนัโดยการจาํนองทีดินและ      

สิงปลูกสร้างตามทีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 9, 10 และ 12 

15. เจ้าหนกีารค้าและเจ้าหนีอืน 

        (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 2563 2562 2563 2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 17,534 47,178 16,955 46,320 

เจา้หนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 

(หมายเหตุ 3) - 27 6,029 7,107 

เจา้หนีอืน - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 13,822 29,133 13,369 26,775 

รวม 31,356 76,338 36,353 80,202 

 

 

  



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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16.    เงินกู้ยืมระยะยาว 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

  (ตรวจสอบแลว้) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 1,726,802 1,551,672 

หัก: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (379,603) (729,473) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 1,347,199 822,199 

 การเปลียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 มีรายละเอียดดงันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 1,551,672 

บวก: กูเ้พมิ 975,504 

หัก: จ่ายชาํระ (800,374) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 1,726,802 

 ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขทางการเงินบางประการตามทีระบุในสัญญา เช่น การรักษา

อตัราส่วนทางการเงินให้เป็นไปตามอตัราทีกาํหนดในสัญญา 

 ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯมีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสัญญาสินเชือกบัธนาคารทียงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวน

3,079 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 2,266 ลา้นบาท) 

 เงินกูย้ืมและวงเงินสินเชือดงักล่าวคาํประกันโดยทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างตามทีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินรวมระหว่างกาลขอ้ 6  

 

 

 

 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 

22

17. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณขึนจากกาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี

เฉลียทงัปีทีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

     

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 26,946 - 26,946 - 

รายการปรับปรุงค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้     

    นิติบุคคลของปีก่อน - - - - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล

แตกต่างชวัคราวและการกลบัรายการผล

แตกต่างชวัคราว 4,233 5,162 4,304 5,228 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่ในงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 31,179 5,162 31,250 5,228 
 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

     

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 36,672 - 36,672 - 

รายการปรับปรุงค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้     

    นิติบุคคลของปีก่อน - - - - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล

แตกต่างชวัคราวและการกลบัรายการผล

แตกต่างชวัคราว 8,147 11,427 8,361 11,899 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่ในงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 44,819 11,427 45,033 11,899 
 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ส่วนประก อบของสินทรัพย์ภาษี เ งินได้รอการตัดบัญชีแ ละ หนีสินภาษี เงินได้รอกา รตัดบัญชี   

ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 2563 2562 2563 2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     

ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ 1,487 1,487 1,487 1,487 

ค่าเผอืการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 299 699 299 699 

ค่าเผอืการลดมูลค่าของสินทรัพย ์ 6,529 8,447 8,361 10,279 

รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าเครืองตกแต่ง                  314 528 314 528 

เงินรับล่วงหนา้ค่าเช่าทีดิน 800 849 800 849 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 6,862 6,257 5,240 4,849 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 82 - 82 - 

ขาดทุนสะสมทางภาษียกไป - 4,535 - 4,535 

อืน ๆ 1,781 1,394 1,781 1,394 

รวม 18,154 24,196 18,364 24,620 

หนสิีนภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

ลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงิน 5,087 5,458 5,087 5,458 

  ตน้ทุนเพอืใหไ้ดม้าซึงสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ 28,737 26,261 28,737 26,261 

รวม 33,824 31,719 33,824 31,719 

18.    กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดทีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกําไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุ้นสามญัทีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้น 

   ของบริษทัฯ (พนับาท) 112,888 6,342 116,945 8,599 145,055 31,478 151,433 35,885 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลีย         

   ถ่วงนาํหนัก (พนัหุ้น) 5,022,246 5,022,246 5,022,246 5,022,246 5,022,246 5,022,246 5,022,246 5,022,246 

กาํไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.022 0.001 0.023 0.002 0.029 0.006 0.030 0.007 

 

  



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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19.  การเสนอข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ โดย   

ส่วนงานทีรายงานทงัสิน 3 ส่วนงาน ดงันี  

(1) ส่วนงานธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์         

(2) ส่วนงานธุรกิจใหบ้ริการสนามกอลฟ์  

 (3) ส่วนงานธุรกิจใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีการเปลียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานที

รายงาน 

ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรขนัตน้ของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน

สินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 และ 2562 มีดงัตอ่ไปนี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 

 ธุรกิจ ธุรกิจให้บริการ ธุรกิจให้เช่า รายการปรับปรุงและ  

 อสังหาริมทรัพย ์ สนามกอลฟ์ อสังหาริมทรัพย ์ ตดัรายการระหว่างกนั รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายได้           

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,029 373 9 11 10 10 - - 1,048 394 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - - - - - - - - - 

รวมรายได้ 1,029 373 9 11 10 10 - - 1,048 394 

ผลการดําเนินงาน           

กําไรขันต้นของส่วนงาน 269 113 - 2 3 2 - - 272 117 

   รายไดอื้น         9 4 

   ค่าใชจ้่ายในการขาย         (85) (41) 

   ค่าใชจ้่ายในการบริหาร         (58) (67) 

โอนกลบัขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย ์       10 - 

 ค่าใชจ่้ายทางการเงิน       (5) (2) 

 ค่าใชจ้่ายภาษเีงินได ้   (31) (5) 

กําไรสําหรับงวดส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   112 6 

  
  



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรบังวดเกา้เดือนสินสุดวนัท ี30 กันยายน 

 ธุรกิจ ธุรกิจให้บริการ ธุรกิจให้เช่า รายการปรับปรุงและ  

 อสังหาริมทรัพย ์ สนามกอลฟ์ อสังหาริมทรัพย ์ ตดัรายการระหว่างกนั รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายได้           

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,806 919 35 41 31 33 - - 1,872 993 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - - - - - - - - - 

รวมรายได้ 1,806 919 35 41 31 33 - - 1,872 993 

ผลการดําเนินงาน           

กําไรขันต้นของส่วนงาน 490 288 8 13 9 10 - - 507 311 

   รายไดอื้น         21 23 

   ค่าใชจ้่ายในการขาย         (162) (101) 

   ค่าใชจ้่ายในการบริหาร         (178) (189) 

โอนกลบัขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย ์       10 - 

   ค่าใชจ้่ายทางการเงิน         (10) (3) 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้        (45) (11) 

 ส่วนทีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ย   1 1 

กําไรสําหรับงวดส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   144 31 

สินทรัพยข์องส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 และวนัที 31 ธนัวาคม 2562 มี

ดงัต่อไปนี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ธุรกิจ ธุรกิจให้บริการ ธุรกิจให้เช่า  

 อสังหาริมทรัพย ์ สนามกอลฟ์ อสังหาริมทรัพย ์ รวม 

 30 กนัยายน 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

30 กนัยายน 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

30 กนัยายน 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

30 กนัยายน 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละ         

   สินคา้คงเหลือ 3,790 4,194 1 1 - - 3,791 4,195 

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 569 855 - - 321 327 890 1,182 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 221 168 249 288 2 1 472 457 

ทีดินและส่วนปรบัปรุงรอการพฒันา 1,389 1,400 - - - - 1,389 1,400 

สินทรพัยส่์วนกลาง       926 546 

รวมสินทรัพย์ของส่วนงาน       7,468 7,780 
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20.  เงินปันผล 

 

เงินปันผล 

 

อนุมติัโดย 

 

เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่าย 

ต่อหุ้น 

  (ลา้นบาท) (บาท) 

เงินปันผลประกาศจ่าย ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 100 0.020 

   จากการดาํเนินงาน     ของบริษทัฯเมือวนัที   

   ของปี 2561      30 เมษายน 2562   

     100  

 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯครังที 1/2563 เมือวนัที 30 กรกฎาคม 2563 มีมติให้งดจ่ายเงินปันผล 

21. ภาระผูกพันและหนีสินทอีาจเกดิขึน 

 ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผกูพนัและหนีสินทีอาจเกิดขึนคงเหลืออยู่ดงัต่อไปนี 

21.1 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเกียวกบัสัญญาก่อสร้างโครงการต่างๆ ซึงรวมถึงการจา้งออกแบบโครงการและการ

ตกแต่งภายในเป็นจาํนวนเงิน 259 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 257 ลา้นบาท) 

21.2 ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเกียวกบัสัญญาจะซือจะขายทีดินสาํหรับพฒันาเป็นโครงการ

เพือขายในอนาคตเป็นจาํนวนเงิน 128 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 144 ลา้นบาท) 

21.3 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานทีเกียวขอ้งกบัการเช่าพืนทีอาคาร อุปกรณ์ และสัญญา

บริการซึงมีอายสุัญญาตงัแต่ 1 ปี ถึง 3 ปี 

 ในปี 2563 บริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16 มาถือปฏิบติัโดย ณ วนัที 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษทัรับรู้หนีสินตามสัญญาเช่าทีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่าย

ชาํระตามสัญญาเช่าทีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบียเงินกูย้ืมส่วนเพิมของกลุ่มบริษทัตามทีกล่าวในหมาย

เหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 2 

 ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายสําหรับค่าบริการในอนาคต

ทงัสินภายใตส้ัญญาดงักล่าวดงันี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

จ่ายชาํระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ภายใน 1 ปี 8 7 
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 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายสาํหรับค่าเช่าและค่าบริการใน

อนาคตทงัสินภายใตส้ัญญาดงักล่าวดงันี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

จ่ายชาํระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ภายใน 1 ปี 10 9 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 5 5 

21.4 หนงัสือคาํประกนัธนาคาร 

 บริษทัฯมีหนังสือคาํประกนัทีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯซึงเกียวเนืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบตัิ

บางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯคงเหลืออยูด่งันี 
   

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

หนงัสือคาํประกนัการจดัหาและการบาํรุงรักษาสาธารณูปโภค 106 102 

หนงัสือคาํประกนัการใชไ้ฟฟ้า 8 9 

หนงัสือคาํประกนัการจดัสรรพืนทีโครงการ 21 20 

รวม 135 131 

 วงเงินสินเชือหนงัสือคาํประกนัดังกล่าวคาํประกนัโดยทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างของบริษทัฯตามทีกล่าวใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 6, 9 และ 10 

21.5   คดีความ 

 ณ วันที 30 กันยายน 2563 บริษัทฯได้ถูกบุคคลภายนอกฟ้องร้องในคดีแพ่งโดยมีทุนทรัพย์รวมจํานวน                                         

15  ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 14 ลา้นบาท) ขณะนีคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาคดี ซึงฝ่ายบริหารของบริษทัฯ

เชือวา่ เมือคดีถึงทีสุดจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อฐานะการเงินของบริษทัฯ 

 อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดบ้นัทึกสาํรองค่าใชจ่้ายทีอาจจะเกิดขึนจากผลสรุปของการพิจารณาคดีไวจ้าํนวนหนึง

ตามทีเห็นวา่เหมาะสมในงบการเงินของบริษทัฯแลว้ 
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22. ลาํดับชันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัที 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท์ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือ

เปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม ดงันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน  - 28 - 28 

สินทรัพย์ทีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน  - 696 316 1,012 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทุนชวัคราว  - 100 - 100 

สินทรัพย์ทีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน  - 1,248 316 1,564 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน  - 696 316 1,012 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทุนชวัคราว  - 70 - 70 

สินทรัพย์ทีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน  - 1,248 316 1,564 
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23. มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงนิ 

เนืองจากสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัย่อยจดัอยูใ่นประเภท

ระยะสันหรือมีอตัราดอกเบียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบียในตลาด บริษทัฯและบริษทัย่อยจึงประมาณมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีทีแสดงในงบแสดง

ฐานะการเงิน  

24. การอนุมัตข้ิอมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ข้อมูล ทางการเ งินระหว่างกาลนีได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะก รรมก ารของบริษัทฯ เมื อวัน ที                      

12 พฤศจิกายน 2563 


