บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2564

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(กลุ่มบริ ษทั ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบกระแสเงินสดรวม สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดาเนินงานและ
กระแสเงินสด สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของบริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระ
จากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุใน
ข้อกาหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า
ในการตรวจสอบงบการเงินสาหรับปี ปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหาก
สาหรับเรื่ องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่านี้ ดว้ ย การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้าได้
รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสาหรับเรื่ องเหล่านี้
ด้วย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
การรั บรู้ รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรั พย์
บริ ษทั ฯได้เปิ ดเผยนโยบายการบัญชีของการรับรู ้รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ อันได้แก่ ที่ดิน บ้านพร้อม
ที่ดินและหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 4.1 เนื่องจากรายได้จากการขาย
อสังหาริ มทรัพย์เป็ นตัวเลขที่มีสาระสาคัญในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และมีจานวนหน่วยในโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายและสัญญาซื้อขายอสังหาริ มทรัพย์กบั ลูกค้าเป็ นจานวนมาก ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงพิจารณาเป็ น
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบการรับรู ้รายการและระยะเวลาในการรับรู ้รายการรายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู ้รายได้จากการขายโครงการอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษทั ฯโดยรวมถึง
ก. ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถาม
ผูร้ ับผิดชอบ ทาความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบตั ิตามการควบคุมที่บริ ษทั ฯ
ออกแบบไว้
ข. สุ่มตรวจสอบสัญญาขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อตรวจสอบการรับรู ้รายได้วา่ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
สัญญาขายอสังหาริ มทรัพย์ และสอดคล้องกับนโยบายบัญชีการรับรู ้รายได้ของบริ ษทั ฯ
ค. สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายอสังหาริ มทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี และช่วงใกล้สิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชี
ง. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์แบบแยกย่อย
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การประเมินการด้ อยค่ าของอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุน
ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 4.12 และข้อ 13 การประเมินการด้อยค่าของอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริ ษทั จาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่สาคัญของฝ่ ายบริ หารที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
ในรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะและการใช้งานของสิ นทรัพย์และการกาหนดสมมติฐานที่สาคัญ ข้าพเจ้าจึงพิจารณา
เป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบในมูลค่าค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ข้าพเจ้าได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเผื่อด้อยค่าของ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยการสอบถามผูร้ ับผิดชอบและทาความเข้าใจ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ประเมิน
วิธีการและข้อสมมติที่ฝ่ายบริ หารใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อด้อยค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน รวมถึงวิธี
การตรวจสอบ ดังนี้
ก. พิจารณาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินข้อบ่งชี้การด้อยค่าของ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน และวิเคราะห์ขอ้ มูล มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อ
มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์
ข. สอบทานเกณฑ์ในการพิจารณาค่าเผื่อด้อยค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ความสม่าเสมอของ
การใช้เกณฑ์ดงั กล่าว และเหตุผลสาหรับการรับรู ้ค่าเผื่อด้อยค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ค. สอบทานความสมเหตุสมผลของประมาณการมูลค่าที่จะได้รับคืนของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ซึ่งจัดทาโดยฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั หรื อรายงานของผูป้ ระเมินราคาอิสระ
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ประเมินการเปิ ดเผยข้อมูลของผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั เกี่ยวกับการประเมินการด้อยค่าของ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรายงานประจาปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั ข้าพเจ้าภายหลัง
วันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการให้
ความเชื่อมัน่ ในรู ปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมี
ความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อไม่ หรื อ
ปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
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เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี ของกลุ่มบริ ษทั ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูล
ที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวให้ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลทราบเพื่อให้
มีการดาเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถ
จัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ต หรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่อง
การเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับกิจการ
ที่ดาเนินงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถ
ดาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของ
กลุ่มบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่
ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจาก
การทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
แต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
เหล่านี้
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี้ ดว้ ย
• ระบุและประเมินความเสี่ ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่งเป็ นผลมาจาก
การทุจริ ตจะสูงกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธี
การตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็ นต่อ
ความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หารจัดทา
• สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หาร
และสรุ ปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการ
ดาเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้
ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรื อหาก
เห็นว่าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้า
ขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่องได้
• ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ
หรื อของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อ
การกาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบ
การควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ง
ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้า
ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องทั้งหลายที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่ องเหล่านี้ไว้ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรื อใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทา
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
สาธารณะจะได้จากการสื่ อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้

กิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4496
บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
กรุ งเทพฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2565
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บริ ษทั อีสเทอร์ น สตาร์ เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สิ นทรั พย์
สิ นทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และสิ นค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
ต้นทุนเพือ่ ให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทากับลูกค้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่ดินและส่ วนปรับปรุ งรอการพัฒนา
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

7
8
6, 9
10
17

11.1
12
13
14
21
15
28
16

2564

2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

312,172,389
50,822,171
8,406,702
2,831,372,771
36,992,422
68,744,204
31,867,789
3,340,378,448

362,559,218
325,583,479
10,899,019
3,020,339,894
12,079,461
136,227,006
15,666,857
3,883,354,934

306,074,406
40,170,518
13,529,480
2,835,551,857
36,992,422
68,744,204
30,780,830
3,331,843,717

361,033,471
300,051,565
41,922,231
3,024,945,605
12,079,461
136,227,006
14,355,790
3,890,615,129

21,768,170
922,532,586
413,912,340
31,734,677
7,216,641
34,924,767
1,922,502,116
58,359,087
3,412,950,384
6,753,328,832

23,613,967
883,748,673
430,160,150
37,636,171
10,477,132
33,523,054
1,794,990,576
105,999,220
3,320,148,943
7,203,503,877

21,768,170
505,374,400
960,424,308
251,106,157
31,734,677
7,206,785
33,660,831
1,776,883,733
53,367,814
3,641,526,875
6,973,370,592

23,613,967
505,374,400
922,663,814
251,332,729
37,636,171
10,477,123
32,510,780
1,660,485,281
101,020,483
3,545,114,748
7,435,729,877

บริ ษทั อีสเทอร์ น สตาร์ เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

2564

2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

6
6, 19

60,691,568

42,568,512

15,000,000
59,781,924

78,495,516

20

441,834,870

226,919,981

441,834,870

226,919,981

21
22

5,293,934
121,863,799
93,298,110
1,678,444
71,172,622
795,833,347

7,087,824
279,399,700
120,877,863
53,327,227
64,090,699
794,271,806

5,293,934
119,228,408
92,781,576
1,678,444
70,009,122
805,608,278

7,087,824
278,677,414
119,966,718
53,327,227
63,312,735
827,787,415

20

952,716,000

1,347,199,000

952,716,000

1,347,199,000

21
24

27,260,264
32,659,280
14,412,213
2,534,331
18,738,627
25,062,201
1,073,382,916
1,869,216,263

31,393,040
29,864,108
32,011,303
2,860,731
32,336,250
18,030,421
1,493,694,853
2,287,966,659

27,260,264
23,997,635
14,412,213
2,534,331
18,738,627
25,054,435
1,064,713,505
1,870,321,783

31,393,040
22,460,772
32,011,303
2,860,731
32,336,250
18,005,136
1,486,266,232
2,314,053,647

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุทธิ จากส่วนที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ จากส่วนที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินประกันงานก่อสร้าง
เงินรับล่วงหน้าค่าเช่าที่ดิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

23

11.2
28

บริ ษทั อีสเทอร์ น สตาร์ เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 5,172,246,185 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 5,022,246,185 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนต่ากว่ามูลค่าหุน้ สามัญ
ส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
25
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

2564

2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

5,172,246,185

5,172,246,185

5,172,246,185

5,172,246,185

5,022,246,185
(429,264,886)
978,875

5,022,246,185
(429,264,886)
978,875

5,022,246,185
(429,264,886)
978,875

5,022,246,185
(429,264,886)
978,875

81,604,224
22,660,086
74,131,479
4,772,355,963
111,756,606
4,884,112,569
6,753,328,832
-

80,004,224
52,833,057
74,131,479
4,800,928,934
114,608,284
4,915,537,218
7,203,503,877
-

81,604,224
427,484,411
5,103,048,809
5,103,048,809
6,973,370,592
-

80,004,224
447,711,832
5,121,676,230
5,121,676,230
7,435,729,877
-

บริษัท อีสเทอร์ น สตาร์ เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
กาไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
รายได้ค่าบริ การ
รายได้ค่าเช่า
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนการขายอสังหาริ มทรัพย์
ต้นทุนค่าบริ การ
ต้นทุนค่าเช่า
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสิ นทรัพย์
โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าของสิ นทรัพย์
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรก่อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

หมายเหตุ

2564

2563

30
30
11, 30

1,182,466,445
32,248,872
38,904,860
72,760,755
1,326,380,932

2,562,154,715
43,411,207
40,557,093
33,788,656
2,679,911,671

1,182,608,945
3,247,794
38,862,860
75,038,652
1,299,758,251

2,582,690,467
2,475,907
40,543,671
37,685,616
2,663,395,661

860,393,241
27,074,705
29,539,571
135,160,343
244,883,136
(16,680,242)
1,280,370,754
46,010,178
(17,856,022)
28,154,156
(9,366,784)
18,787,372

1,735,754,524
32,633,223
29,145,727
243,461,227
277,631,062
101,199,473
(14,558,414)
2,405,266,822
274,644,849
(11,297,955)
263,346,894
(71,843,279)
191,503,615

861,117,806
2,708,762
30,562,989
133,466,996
229,180,437
(16,680,242)
1,240,356,748
59,401,503
(18,198,457)
41,203,046
(9,618,446)
31,584,600

1,733,311,034
1,968,727
30,171,949
241,451,187
257,547,685
95,880,452
(21,377,870)
2,338,953,164
324,442,497
(11,297,955)
313,144,542
(73,279,127)
239,865,415

-

3,314,254
(834,455)

-

4,172,276
(834,455)

-

2,479,799
2,479,799

-

3,337,821
3,337,821

18,787,372

193,983,414

31,584,600

243,203,236

13,14,16
13

26
28

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนภายหลัง
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้
รายการทีจ่ ะไม่ ถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อีสเทอร์ น สตาร์ เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
การแบ่ งปันกาไรขาดทุน
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

การแบ่ งปันกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กาไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2564

2563

21,639,050
(2,851,678)
18,787,372

188,515,976
2,987,639
191,503,615

31,584,600

239,865,415

21,639,050
(2,851,678)
18,787,372

190,995,775
2,987,639
193,983,414

31,584,600

243,203,236

0.004

0.038

0.006

0.048

29

บริษทั อีสเทอร์ น สตาร์ เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่

กาไรสะสม
ยังไม่ได้จดั สรร
จัดสรรแล้ว
(ขาดทุนสะสม)
68,004,224
(126,162,718)
188,515,976
2,479,799
190,995,775

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ส่วนเกินทุนจาก
การเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนการถือหุน้ รวมองค์ประกอบอื่น
ในบริ ษทั ย่อย ของส่วนของผูถ้ ือหุน้
74,131,479
74,131,479
-

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ฯ
4,609,933,159
188,515,976
2,479,799
190,995,775

ส่วนของผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มี
อานาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
111,620,645
2,987,639
2,987,639

รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
4,721,553,804
191,503,615
2,479,799
193,983,414

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและ
ชาระแล้ว
5,022,246,185
-

ส่วนต่ากว่า
มูลค่าหุน้ สามัญ
(429,264,886)
-

ส่วนทุนจากการจ่าย
โดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
978,875
-

5,022,246,185

(429,264,886)

978,875

12,000,000
80,004,224

(12,000,000)
52,833,057

74,131,479

74,131,479

4,800,928,934

114,608,284

4,915,537,218

5,022,246,185
-

(429,264,886)
-

978,875
-

80,004,224
-

52,833,057
21,639,050
21,639,050
(50,212,021)

74,131,479
-

74,131,479
-

4,800,928,934
21,639,050
21,639,050
(50,212,021)

114,608,284
(2,851,678)
(2,851,678)
-

4,915,537,218
18,787,372
18,787,372
(50,212,021)

5,022,246,185
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(429,264,886)
-

978,875
-

1,600,000
81,604,224
-

(1,600,000)
22,660,086
-

74,131,479
-

74,131,479
-

4,772,355,963
-

111,756,606
-

4,884,112,569
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
โอนกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร
เป็ นสารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 25)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 31)
โอนกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร
เป็ นสารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 25)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษทั อีสเทอร์ น สตาร์ เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
โอนกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร
เป็ นสารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 25)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
ส่วนต่ากว่า
และชาระแล้ว
มูลค่าหุน้ สามัญ
5,022,246,185
(429,264,886)
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนทุนจากการ
กาไรสะสม
จ่ายโดยใช้
หุน้ เป็ นเกณฑ์
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
978,875
68,004,224
216,508,596
239,865,415
3,337,821
243,203,236

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
4,878,472,994
239,865,415
3,337,821
243,203,236

5,022,246,185

(429,264,886)

978,875

12,000,000
80,004,224

(12,000,000)
447,711,832

5,121,676,230

5,022,246,185
-

(429,264,886)
-

978,875
-

80,004,224
-

447,711,832
31,584,600
31,584,600
(50,212,021)

5,121,676,230
31,584,600
31,584,600
(50,212,021)

5,022,246,185
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(429,264,886)
-

978,875
-

1,600,000
81,604,224
-

(1,600,000)
427,484,411
-

5,103,048,809
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 31)
โอนกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร
เป็ นสารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 25)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษทั อีสเทอร์ น สตาร์ เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ปรับกระทบกาไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนิ นงาน:
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็ นต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์
โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ
ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ส่วนลดรับจากค่าเช่า
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รายได้รับล่วงหน้า
รับรู ้รายได้ตามสัญญาเช่า
กาไรจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ขาดทุน (กาไร) จากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ขาดทุน (โอนกลับ) จากการลดมูลค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดินและส่วนปรับปรุ งรอการพัฒนา
ขาดทุน (กาไร) จากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายที่ดินและ
ส่วนปรับปรุ งที่ดินรอการพัฒนา
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และสิ นค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าและเงินรับล่วงหน้าค่าเช่าที่ดิน
ต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่ งสัญญาที่ทากับลูกค้า
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินประกันงานก่อสร้าง
จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
รับคืนภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

28,154,156

263,346,894

41,203,046

313,144,542

861,698,430
(1,283,469)
288,050
64,636,001
(900,000)
5,858,615
(2,701,236)
(1,390,124)
(124,768)
(76,040)
(16,680,242)
3,086
329,640
-

1,737,347,938
(1,593,415)
(8,513,566)
65,160,496
(160,000)
8,008,516
(9,192,585)
(1,395,629)
(48,993)
(106,227)
(5,534,676)
(98,144,964)
5,319,021
17,800,629
86,856,714

862,401,275
(1,283,469)
288,050
60,429,143
(900,000)
4,600,306
(1,390,124)
(116,256)
(64,813)
(16,680,242)
3,086
257,974
-

1,734,904,448
(1,593,415)
(8,513,566)
60,285,201
(160,000)
6,331,736
(1,395,629)
(48,993)
(7,004)
(5,534,676)
(98,144,964)
(6,819,457)
17,771,394
86,856,714

4,768,937
17,856,022

(217,187,344)
9,467,123

4,648,157
18,198,457

(217,187,344)
9,467,123

960,437,058

1,851,429,932

971,594,590

1,889,356,110

2,204,267
(572,516,401)
(87,547,367)
(16,195,412)
2,904,000
67,482,802
15,605,969

6,357,892
(1,088,875,130)
(9,782,431)
(147,917)
2,904,000
(4,920,739)
(17,375,875)

28,104,701
(572,792,622)
(87,547,367)
(16,419,519)
2,904,000
67,482,802
15,605,970

(20,857,693)
(1,089,129,347)
(9,782,431)
3,298
2,904,000
(4,920,739)
(17,375,876)

18,930,768
(26,931,321)
(154,834,665)
7,089,691
(17,599,090)
(3,063,443)
7,031,780
202,998,636
(51,551,973)
(76,027,438)
75,419,225

(28,925,307)
14,979,440
(72,641,525)
13,568,165
(20,330,613)
(6,120,022)
4,468,997
644,588,867
(76,757,695)
(28,435,324)
19,611,070
559,006,918

(17,882,816)
(26,795,364)
(159,449,006)
6,704,155
(17,599,090)
(3,063,443)
7,049,299
197,896,290
(51,635,754)
(76,014,903)
70,245,633

(588,787)
14,959,296
(78,394,921)
13,792,847
(20,330,613)
(3,945,004)
4,486,516
680,176,656
(76,757,695)
(28,060,116)
19,611,070
594,969,915

บริษทั อีสเทอร์ น สตาร์ เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากประจาเพิ่มขึ้น
ซื้ อเครื่ องมือทางการเงิน
เงินสดรับจากการจาหน่ายเครื่ องมือทางการเงิน
ซื้ ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ซื้ อที่ดินและส่วนปรับปรุ งรอการพัฒนา
เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
เงินสดรับจากการจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดรับจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์
เงินสดรับจากการจาหน่ายที่ดินและส่ วนปรับปรุ งรอการพัฒนา
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันทางการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน
ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันทางการเงิน
ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน
ชาระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันปลายปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

(132)
(12,300,000)
287,262,249
(4,219,581)
(17,837,959)
(140,059,200)
(1,235,096)
11,989
14,206
111,636,476

(956)
(327,775,000)
102,585,433
(6,188,469)
(58,570,293)
393,961,215
653,093
364,512,000
469,177,023

(132)
260,062,249
(4,219,581)
(17,479,103)
(140,059,200)
(1,235,096)
11,989
14,206
142,500
97,237,832

(956)
(307,774,999)
77,585,349
(6,188,469)
(53,864,955)
(31,244,221)
393,961,215
625,990
364,512,000
437,610,954

180,000,000
538,681,229
(180,000,000)
(718,249,340)
(7,708,527)
(50,165,892)
(237,442,530)
(50,386,829)
362,559,218
312,172,389
-

889,000,000
1,011,626,000
(1,669,293,400)
(989,179,019)
(9,496,233)
(3,010)
(767,345,662)
260,838,279
101,720,939
362,559,218
-

180,000,000
25,000,000
538,681,229
(180,000,000)
(10,000,000)
(718,249,340)
(7,708,527)
(50,165,892)
(222,442,530)
(54,959,065)
361,033,471
306,074,406
-

889,000,000
1,011,626,000
(1,669,293,400)
(989,179,019)
(9,496,234)
(3,010)
(767,345,663)
265,235,206
95,798,265
361,033,471
-

บริษทั อีสเทอร์ น สตาร์ เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
2564
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รายการที่มิใช่เงินสด
โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เป็ นอาคารและอุปกรณ์
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็ นต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็ นต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็ นที่ดิน
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็ นต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็ นที่ดินรอการพัฒนา
โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เป็ นที่ดินรอการพัฒนา
โอนอุปกรณ์เป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
โอนอุปกรณ์เป็ นต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
โอนอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้ค่าซื้ ออุปกรณ์
เจ้าหนี้ค่าซื้ ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินปั นผลค้างจ่าย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

32,265,000
73,745
62,634,406
33,668,504
6,156,917
32,046,699
34,967,271
120,572
649,694
976,862

2563

36,732,860
16,011,200
51,729,388
17,010,831
611,934,820
23,913
1,200,953
26,961
915,522
473,176
930,732

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

32,265,000
73,745
62,634,406
33,668,504
17,248,286
32,046,699
34,967,271
97,508
649,694
976,862

36,732,860
16,011,199
51,729,388
17,010,831
611,934,820
23,913
1,200,953
26,961
915,522
473,176
930,732

บริษัท อีสเทอร์ น สตาร์ เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
1.

ข้ อมูลทั่วไป

1.1 ข้ อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
บริ ษ ทั อี ส เทอร์ น สตาร์ เรี ย ล เอสเตท จากัด (มหาชน) (“บริ ษ ทั ฯ”) เป็ นบริ ษ ทั มหาชนซึ่ ง จัดตั้ง และมี
ภู มิ ล าเนาในประเทศไทย ธุ รกิ จ หลั ก ของบริ ษั ท ฯ คื อ การพั ฒ นาอสั ง หาริ มทรั พ ย์ บริ ษั ท ฯ
มีกลุ่มซันไรส์ ซึ่งเป็ นกลุ่มบริ ษทั ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ ประกอบด้วย

1.
2.
3.
4.
5.
*

บริ ษทั กรุ งเทพโทรทัศน์และวิทยุ จากัด
บริ ษทั บีบีทีวี เอ็คควิต้ ี จากัด
บริ ษทั ซันไรส์ อีคิวตี้ จากัด
บุคคล
บุคคล
วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นครั้งล่าสุ ด

สัดส่วนการถือหุน้
(ร้อยละของทุนชาระแล้ว)
(ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564*)
43.65
11.03
5.56
2.61
2.07

ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริ ษทั ฯอยู่ที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขต
ปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
1.2

การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 ที่ ปั จจุ บันยังมี ผลกระทบต่อธุ รกิ จและ
อุตสาหกรรมส่ วนใหญ่ สถานการณ์ดงั กล่าวอาจนามาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
ของการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ฝ่ ายบริ ห ารของกลุ่ ม บริ ษ ัท ติ ด ตามความคื บ หน้า ของสถานการณ์ ดัง กล่ า วและ
ประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้ สินและหนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้น
อย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ ฝ่ายบริ หารได้ใช้ประมาณการและดุ ลยพินิจในประเด็ นต่าง ๆ เมื่ อสถานการณ์ มีก าร
เปลี่ยนแปลง

1

2.

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน

2.1

งบการเงินนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.
2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้าออกตามความใน
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ นฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบับที่ บ ริ ษ ทั ฯใช้เ ป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ น ฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทางบการเงินรวม
ก) งบการเงิ นรวมนี้ ไ ด้จัดท าขึ้ น โดยรวมงบการเงิ นของบริ ษ ทั อี ส เทอร์ น สตาร์ เรี ย ล เอสเตท จากัด
(มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า “บริ ษทั ย่อย”) (รวมเรี ยกว่า
“กลุ่มบริ ษทั ”) ดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ รี สอร์ท จากัด
บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ ไลซัน
นิวเวิลด์ จากัด

สนามกอล์ฟ

ไทย

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น
2564
2563
%
%
81.30
81.30

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

60.00

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

60.00

ข) บริ ษทั ฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุน หรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั ฯมีสิทธิได้รับหรื อมี
ส่ วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิ จการที่ เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อานาจในการสั่งการกิ จกรรม
ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อจานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
ค) บริ ษทั ฯนางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมีอานาจใน
การควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
ง) งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาคัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ
จ) ยอดคงค้างระหว่า งบริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีส าระสาคัญได้ถูกตัดออกจาก
งบการเงินรวมนี้แล้ว
ฉ) ส่ วนของผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย ที่ ไม่ มีอานาจควบคุม คือ จานวนก าไรหรื อขาดทุนและสิ นทรั พ ย์สุทธิ ของ
บริ ษ ทั ย่อยส่ วนที่ ไ ม่ ไ ด้เป็ นของบริ ษ ทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกาไรหรื อ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
2.3 บริ ษทั ฯจัดทางบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธีราคาทุน
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3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่า งปี กลุ่ม บริ ษ ทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตี ความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุ งจานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ ม
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ ง
หรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็ นการอธิ บ ายให้ชัด เจนเกี่ ย วกับ วิ ธี ป ฏิ บัติ ท างการบัญ ชี แ ละการให้แ นวปฏิ บัติ ท างการบัญ ชี กับผูใ้ ช้
มาตรฐาน
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวมาถื อปฏิ บตั ิ น้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญ ต่ อ
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2565
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับ
ใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ขอ้ ผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิหรื อข้อยกเว้นชัว่ คราวกับผูใ้ ช้
มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่ ม บริ ษ ทั เชื่ อ ว่า การปรั บ ปรุ ง มาตรฐานนี้ จะไม่ มี ผ ลกระทบอย่า งเป็ นสาระส าคัญ ต่ อ
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
4.

นโยบายการบัญชีที่สาคัญ

4.1 การรับรู้ รายได้และค่าใช้ จ่าย
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากการขายที่ดิน บ้านพร้อมที่ดินและรายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยรับรู ้เมื่อบริ ษทั ฯ
ได้มีการโอนอานาจควบคุมในสิ นค้าให้กบั ลูกค้าแล้ว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง กล่าวคือ เมื่อมีการจดทะเบียน
โอนกรรมสิ ทธิ์ รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์แสดงตามมูลค่าที่ได้รับหักด้วยส่ วนลดและค่าใช้จ่ายที่
บริ ษทั ฯจ่ายแทนให้แก่ลูกค้า เงื่อนไขในการจ่ายชาระเป็ นไปตามงวดการจ่ายชาระที่ระบุในสัญญาที่ทากับ
ลูกค้า จานวนเงินที่บริ ษทั ฯได้รับจากลูกค้าก่อนการโอนอานาจควบคุมในสิ นค้าให้กบั ลูกค้าแสดงไว้เป็ น
“เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า” ในงบแสดงฐานะการเงิน
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บริ ษทั ฯปั นส่ วนสิ่ งตอบแทนตามสัญญาให้กบั อสังหาริ มทรัพย์และเครื่ องตกแต่งที่เกี่ยวข้องในสัดส่ วนที่มี
ความสัมพันธ์กบั ราคาขายแบบเอกเทศ และรับรู ้รายได้เมื่อกิจการได้โอนกรรมสิ ทธิ์ในอสังหาริ มทรัพย์และ
ส่ งมอบเครื่ องตกแต่งให้แก่ลูกค้า โดยแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรื อคาดว่าจะได้รับสาหรับสิ นค้าที่ได้ส่งมอบ
ซึ่งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ต้ นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
ในการคานวณหาต้นทุนขายที่ดิน บ้านพร้อมที่ดินและหน่ วยในอาคารชุดพักอาศัย กลุ่มบริ ษทั ได้ทาการ
แบ่งสรรต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยคานึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งด้วย) ตามเกณฑ์พ้ืนที่
ที่ขาย
ต้นทุนการขายอสังหาริ มทรัพย์รวมถึงต้นทุนของสิ นค้าอื่นที่บริ ษทั ฯได้ส่งมอบให้กบั ลูกค้าตามสัญญา เช่น
เฟอร์นิเจอร์ และเครื่ องตกแต่ง ซึ่งถือเป็ นส่วนควบของบ้านหรื อหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยที่ส่งมอบ
ค่ า ใช้จ่า ยที่เกี่ย วข้องกับการขาย เช่ น ค่าภาษี ธุ รกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนี ย มการโอนกรรมสิ ทธิ์ บันทึ ก เป็ น
ค่าใช้จ่ายเมื่อมีการขาย
รายได้ค่าบริการ
รายได้ค่าบริ การรับรู ้เป็ นรายได้เมื่อกิจการให้บริ การเสร็ จสิ้ น
รายได้ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟและกีฬา
บริ ษทั ย่อยรับรู ้รายได้ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟและกีฬาเป็ นรายได้ตามระยะเวลาของอายุสัญญาสมาชิก
รายได้ดอกเบีย้
รายได้ดอกเบี้ยรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง โดยจะนามูลค่าตามบัญชีข้ นั ต้นของสิ นทรัพย์
ทางการเงิ น มาคู ณกับ อัต ราดอกเบี้ ย ที่ แ ท้จ ริ ง ยกเว้นสิ นทรั พ ย์ทางการเงิ น ที่ เกิ ดการด้อยค่า ด้านเครดิ ต
ในภายหลัง ที่จะนามูลค่าตามบัญชีสุทธิ ของสิ นทรัพย์ทางการเงิน (สุ ทธิ จากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิ ต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ต้ นทุนทางการเงิน
ค่ า ใช้จ่า ยดอกเบี้ ย จากหนี้ สินทางการเงิ นที่ วดั มูล ค่ าด้วยราคาทุ นตัดจาหน่ า ยค านวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ ย
ที่แท้จริ งและรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงิ นสดและรายการเที ย บเท่ า เงิ นสด หมายถึ ง เงิ นสดและเงิ น ฝากธนาคาร และเงิ นลงทุ นระยะสั้ นที่ มี
สภาพคล่องสู ง ซึ่ งถึงกาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จากัด
ในการเบิกใช้
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4.3 ต้ นทุนพัฒนาอสั งหาริมทรัพย์ และสิ นค้ าคงเหลือ
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์แสดงตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
ราคาทุนประกอบด้วยต้นทุนที่ดิน ค่าพัฒนาที่ดิน ค่าออกแบบ ค่าสาธารณู ปโภค ค่าก่อสร้าง ดอกเบี้ยจ่าย
ที่ถือเป็ นต้นทุนของโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่เกิดขึ้นจริ ง รวมถึงประมาณการต้นทุนการ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โดยมีรายละเอียดการคานวณราคาทุนดังนี้
ที่ดิน

- ราคาทุนของที่ ดินบันทึ ก โดยวิธีถวั เฉลี่ ยถ่วงน้ าหนัก โดยแยกที่ ดินตามแต่ ล ะ
โครงการ

งานระหว่างก่อสร้าง - ต้นทุนงานระหว่างก่อสร้างประกอบด้วยต้นทุนงานก่อสร้าง งานสาธารณูปโภค
ส่ วนกลางและดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็ นต้นทุนของโครงการ (ถ้ามี) โดยต้นทุนงาน
ก่อสร้างและงานสาธารณูปโภคจะบันทึกตามที่เกิดขึ้นจริ ง
สิ นค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ราคาทุนดังกล่าว
วัดมูลค่าตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน
4.4 ต้ นทุนในการได้ มาซึ่งสั ญญา
กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่านายหน้าที่จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทากับลูกค้าเป็ นสิ นทรัพย์และตัดเป็ นค่าใช้จ่าย
อย่างเป็ นระบบและสอดคล้องกับรู ปแบบการรับรู ้รายได้ตามสัญญา และจะบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากการ
ด้อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ เมื่ อ มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์สู ง กว่ า สิ่ ง ตอบแทนที่ จ ะได้รั บ หัก ด้ว ยต้น ทุ น
ที่เกี่ยวข้อง
4.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุ ทธิ จากค่าเผื่อ
การด้อยค่า (ถ้ามี)
4.6 อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
กลุ่มบริ ษทั บันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่ งรวมต้นทุนการทารายการ
หลังจากนั้นกลุ่มบริ ษทั จะบันทึกอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและ
ค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนคานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ 2 - 5 ปี สาหรับเครื่ องตกแต่งและงานระบบอาคาร 20 ปี สาหรับงานปรับปรุ งอาคาร
และ 40 - 50 ปี สาหรับอาคาร ค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยูใ่ นการคานวณผลการ
ดาเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลต่างระหว่างจานวนเงินที่ได้รับสุ ทธิ จากการจาหน่ ายกับมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
ในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในงวดที่ตดั รายการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
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4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณเป็ นดังนี้
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
2 - 50 ปี
อาคารสานักงานขาย
2 - 20 ปี
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
2 - 5 ปี
เครื่ องตกแต่งอุปกรณ์และเครื่ องใช้สานักงาน
2 - 10 ปี
ยานพาหนะ
3 - 10 ปี
ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคานวณผลการดาเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจาหน่ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจาหน่ายสิ นทรัพย์ รายการผลกาไรหรื อขาดทุนจากการ
จาหน่ายสิ นทรัพย์ จะรับรู ้ในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนเมื่อกลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี
4.8 ต้ นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกูย้ ืมของเงินกูท้ ี่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลานานใน
การแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรื อขาย ได้ถูกนาไปรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกว่าสิ นทรัพย์น้ นั จะอยู่
ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่ วนต้นทุน การกูย้ ืมอื่นถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ
ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูย้ มื นั้น
อัตราการตั้งขึ้นเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์คานวณจากอัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างปี ของเงินกูย้ มื เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ
4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
ของสิ นทรัพย์น้ นั
กลุ่มบริ ษทั ตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัด โดยวิธีเส้นตรงตามอายุก ารให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ว่า
สิ นทรัพย์น้ นั เกิดการด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนระยะเวลาการตัดจาหน่ ายและวิธี การตัดจาหน่ายของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อยค่าตัดจาหน่ ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกาไรหรื อ
ขาดทุน
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สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัดมีดงั นี้
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

-

5 - 10 ปี

4.10 สัญญาเช่ า
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริ ษทั จะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
โดยสัญญาจะเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้
สิ นทรัพย์ที่ระบุได้สาหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่ า
กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการบัญชีเดียวสาหรับการรับรู ้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญา
เช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่ า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล (วันที่สินทรัพย์อา้ งอิ ง
พร้อมใช้งาน) กลุ่มบริ ษทั บันทึกสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ซ่ ึ งแสดงสิ ทธิ ในการใช้สินทรัพย์อา้ งอิงและหนี้ สิน
ตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชาระตามสัญญาเช่า
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และ
ปรับปรุ งด้วยการวัดมูลค่าของหนี้ สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ประกอบด้วย
จานวนเงินของหนี้ สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู ้เริ่ มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้น จานวนเงินที่จ่าย
ชาระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลหรื อก่ อนวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล และหักด้วยสิ่ งจูงใจตาม
สัญญาเช่าที่ได้รับ
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้คานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรื ออายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้
ที่ดินและส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง

1-2
3

ปี
ปี

หากความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์อา้ งอิงได้โอนให้กบั กลุ่มบริ ษทั เมื่อสิ้ นสุ ดอายุสัญญาเช่าหรื อราคาทุนของ
สิ นทรัพย์ดงั กล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิ เลือกซื้ อ ค่าเสื่ อมราคาจะคานวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ของสิ นทรัพย์
หนีส้ ินตามสัญญาเช่ า
หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า
จานวนเงินที่ ตอ้ งจ่ ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่ หักด้วยสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปร
ที่ ข้ ึ นอยู่กับ ดัช นี หรื ออัตรา จานวนเงิ นที่ ค าดว่า จะจ่ า ยภายใต้ก ารรั บประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึ งราคา
ใช้สิทธิ ของสิ ทธิ เลื อกซื้ อซึ่ งมี ความแน่ นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ กลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิ น้ ัน และการจ่ า ย
ค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกาหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิในการ
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ยกเลิ ก สัญญาเช่ า กลุ่ ม บริ ษ ทั บันทึ ก ค่ า เช่ า ผันแปรที่ ไ ม่ ข้ ึ น อยู่กับ ดัช นี ห รื อ อัตราเป็ นค่ า ใช้จ่า ยในงวดที่
เหตุการณ์หรื อเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชาระนั้นได้เกิดขึ้น
กลุ่ ม บริ ษ ทั คิ ดลดมู ล ค่ า ปั จจุ บ ันของจ านวนเงิ นที่ ต้อ งจ่ า ยตามสั ญ ญาเช่ า ด้วยอัต ราดอกเบี้ ย ตามนัย ของ
สัญญาเช่ า หรื ออัต ราดอกเบี้ ย การกู้ยืม ส่ ว นเพิ่ ม ของกลุ่ ม บริ ษ ทั หลัง จากวันที่ สั ญญาเช่ า เริ่ ม มี ผ ล มู ล ค่ า
ตามบัญชี ข องหนี้ สิ นตามสั ญญาเช่ า จะเพิ่ มขึ้ นจากดอกเบี้ ย ของหนี้ สิ นตามสั ญญาเช่ า และลดลงจากการ
จ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชาระตามสัญญาเช่า หรื อการเปลี่ยนแปลงในการ
ประเมินสิ ทธิเลือกซื้อสิ นทรัพย์อา้ งอิง
สั ญญาเช่ าระยะสั้ นและสั ญญาเช่ าซึ่งสิ นทรัพย์ อ้างอิงมีมูลค่ าต่า
สัญญาเช่ า ที่ มี อายุสัญญาเช่ า 12 เดื อนหรื อน้อยกว่า นับ ตั้ง แต่ วนั ที่ สั ญญาเช่ า เริ่ ม มี ผ ล หรื อสั ญญาเช่ า ซึ่ ง
สิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า จะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้ เช่ า
สัญญาเช่าที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญา
เช่าเงินทุน ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล กลุ่มบริ ษทั บันทึกสิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุนเป็ นลูกหนี้ ด้วย
จานวนที่เท่ากับเงินลงทุนสุ ทธิตามสัญญาเช่า กล่าวคือ ผลรวมของมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิของจานวนเงินที่จะ
ได้รับตามสัญญาเช่าและมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์อา้ งอิงที่ไม่ได้รับการประกัน หลังจากนั้นจะรับรู ้รายได้
ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเช่าในรู ปแบบที่สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนรายงวดคงที่ของเงินลงทุนสุ ทธิ
ตามสัญญาเช่า
สัญญาเช่าที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผูเ้ ช่าถือเป็ น
สัญญาเช่าดาเนินงาน กลุ่มบริ ษทั บันทึกจานวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่าดาเนินงานเป็ นรายได้ในส่ วนของ
กาไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่ ง
สัญญาเช่าดาเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์อา้ งอิงและรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า
โดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า
4.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ยวข้องกันกับบริ ษ ทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิ จการที่ มีอานาจควบคุ มบริ ษ ทั ฯ หรื อถูก
บริ ษทั ฯควบคุมไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน ยัง หมายรวมถึ ง บริ ษ ัท ร่ ว มและบุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ มี สิ ทธิ
ออกเสี ยงโดยทางตรงหรื อทางอ้อมซึ่ งทาให้ มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญ ต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารส าคัญ
กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯที่มีอานาจในการวางแผนและควบคุมการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
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4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ ที่ไม่ใช่ สินทรัพย์ทางการเงิน
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะทาการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดินและส่ วนปรับปรุ งรอการพัฒนาหรื อสิ นทรัพย์
ที่ไม่มีตวั ตนอื่นของกลุ่มบริ ษทั หากมี ขอ้ บ่งชี้ ว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ขาดทุนจาก
การด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้
สิ นทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
หากในการประเมิ นการด้อยค่า ของสิ นทรั พย์ มี ขอ้ บ่งชี้ ที่แสดงให้เห็ นว่า ผลขาดทุนจากการด้อยค่ า ของ
สิ นทรั พย์ที่รับรู ้ ในงวดก่อนได้หมดไปหรื อลดลง กลุ่มบริ ษทั จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
สิ นทรัพย์น้ นั และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู ้ในงวดก่ อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการที่ใช้กาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุ ด
โดยมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่า
มูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็ นหากกิจการไม่เคยรับรู ้ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรั พย์ในงวดก่ อนๆ
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์โดยรับรู ้ไปยัง ส่ วนของกาไรหรื อ
ขาดทุนทันที
4.13 ผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
กลุ่มบริ ษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม
และเงิ นที่ ก ลุ่ม บริ ษ ทั จ่ า ยสมทบให้เป็ นรายเดื อน สิ นทรั พ ย์ข องกองทุ นส ารองเลี้ ยงชี พได้แยกออกจาก
สิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั เงินที่กลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชี พบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่ เกิด
รายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงานและผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั มีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและตาม
โครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งกลุ่มบริ ษทั ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลัง
ออกจากงานสาหรั บพนัก งาน นอกจากนั้น กลุ่มบริ ษทั จัดให้มี โครงการผลประโยชน์ ระยะยาวอื่ น ของ
พนักงาน ได้แก่ โครงการให้ทองจากการปฏิบตั ิงานครบกาหนดระยะเวลา
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กลุ่ ม บริ ษ ัท ค านวณหนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานของพนั ก งานและโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit
Method) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระได้ทาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สาหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สาหรับโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนบริ การในอดี ตจะถูกรับรู ้ท้ งั จานวนในกาไรหรื อขาดทุนทันที ที่มีการแก้ไขโครงการหรื อลดขนาด
โครงการ หรื อเมื่อกิจการรับรู ้ตน้ ทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้องแล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
4.14 ประมาณการหนีส้ ิน
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี้ สินไว้ในบัญชี เมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดขึ้นแล้วและมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่ากลุ่มบริ ษทั จะเสี ยทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปลื้องภาระผูกพันนั้นและกลุ่มบริ ษทั สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.15 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย
คานวณจากกาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรั พย์และหนี้ สินที่เกี่ ยวข้องนั้น โดยใช้
อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่รับรู ้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้ในจานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะ
ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
และจะทาการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า กลุ่มบริ ษทั จะไม่มีกาไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุน้
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4.16 เครื่ องมือทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทา
รายการเฉพาะในกรณี ที่เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงิน ที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
อย่างไรก็ตาม สาหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนยั สาคัญ กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้
สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่ องการรับรู ้รายได้
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าของสิ นทรัพย์ ทางการเงิน
กลุ่ม บริ ษ ทั จัดประเภทสิ นทรัพ ย์ท างการเงิน ณ วันที่ รับ รู ้ รายการเริ่ ม แรก เป็ นสิ นทรั พ ย์ท างการเงิ น ที่
วัด มูล ค่า ในภายหลัง ด้ว ยราคาทุน ตัดจาหน่าย สิ น ทรัพ ย์ท างการเงิน ที่ ว ดั มูล ค่า ในภายหลัง ด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และสิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่ ว ดั มูล ค่าในภายหลัง ด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่า นก าไรหรื อขาดทุน โดยพิ จารณาจากแผนธุ รกิ จของกิจการในการจัดการสิ นทรั พย์ทางการเงิ น และ
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ าด้ วยราคาทุนตัดจาหน่ าย
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย เมื่อ กลุ่มบริ ษทั ถือครองสิ นทรัพย์ทาง
การเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน ก่ อให้เกิ ด
กระแสเงินสดที่เป็ นการรับชาระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งและต้องมีการประเมิ น การ
ด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกาไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรื อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ดังกล่าวจะรับรู ้ในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
สินทรั พย์ ทางการเงินที่วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรมผ่ านกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู ้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าของหนีส้ ิ นทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกสาหรับหนี้ สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทารายการ
และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็ นหนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย โดย
ใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ทั้งนี้ ผลกาไรและขาดทุนที่ เกิ ดขึ้นจากการตัดรายการหนี้ สินทางการเงิ นและการ
ตัดจาหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่ แท้จริ งจะรั บรู ้ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน โดยการคานวณมูลค่าราคาทุน
ตัดจาหน่ายคานึงถึงส่วนลดหรื อส่วนเกินมูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรื อต้นทุนที่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของอัตรา
ดอกเบี้ ย ที่ แท้จริ ง นั้นด้วย ทั้ง นี้ ค่ า ตัดจาหน่ ายตามวิ ธี ดอกเบี้ ย ที่ แท้จริ ง แสดงเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของต้น ทุ น
ทางการเงินในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
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การตัดรายการของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิ ทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ ันได้
สิ้ นสุ ดลง หรื อได้มีการโอนสิ ทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ นั รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ ยง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั หรื อมีการโอนการควบคุมในสิ นทรัพย์น้ นั
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการหนี้ สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของหนี้ สินนั้นแล้ว มีการ
ยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรื อมีการสิ้ นสุ ดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนหนี้ สินทางการเงินที่มี
อยู่ ใ ห้ เ ป็ นหนี้ สิ น ใหม่ จ ากผู ใ้ ห้ กู้ร ายเดี ย วกัน ซึ่ ง มี ข ้อ ก าหนดที่ แ ตกต่ า งกัน อย่า งมาก หรื อ มี ก ารแก้ไ ข
ข้อกาหนดของหนี้ สินที่มีอยู่อย่างเป็ นสาระสาคัญ จะถือว่าเป็ นการตัดรายการหนี้ สินเดิมและรับรู ้ หนี้ สิน
ใหม่ โดยรับรู ้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าวในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
ในกรณีที่ความเสี่ ยงด้านเครดิตของสิ นทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญนับตั้งแต่การรับรู ้รายการเริ่ มแรก
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้น
ใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ ยงด้านเครดิตของสิ นทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญนับตั้งแต่การ
รับรู ้รายการเริ่ มแรก กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจานวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยูข่ องเครื่ องมือทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าความเสี่ ยงด้านเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ เมื่อมีการค้างชาระการจ่ายเงินตาม
สัญญาเกินกว่า 30 วัน และพิจารณาว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการด้อยค่าด้านเครดิตหรื อ การผิดสัญญา
เมื่อมีการค้างชาระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วัน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริ ษทั อาจพิจารณา
ว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ ยงด้านเครดิตอย่างมีนยั สาคัญและมีการผิดสัญญา โดย
พิจารณาจากข้อมูลภายในหรื อข้อมูลภายนอกอื่น
กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการอย่างง่ายในการคานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับลูกหนี้การค้า
และสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ดังนั้น ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จึงไม่มีการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของความเสี่ ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอด
อายุของลูกหนี้การค้าและสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
การคานวณผลขาดทุ นด้า นเครดิ ตที่ ค าดว่า จะเกิ ดขึ้ นข้า งต้น อ้างอิ งจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิ ต จาก
ประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุ งด้วยข้อมูล การคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้ น้ นั และสภาพแวดล้อม
ทางด้านเศรษฐกิจ
สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัด จาหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับ คืนกระแสเงินสดตาม
สัญญาอีกต่อไป
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การหักกลบของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินจะนามาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุ ทธิในงบแสดงฐานะ
การเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิ บงั คับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจานวนเงินที่รับรู ้ และกิจการ
มีความตั้งใจที่จะชาระด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจที่จะรับสิ นทรัพย์และชาระหนี้สินพร้อมกัน
4.17 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ื่ นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ เกิ ดขึ้นในสภาพปกติ ระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมใน
ตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า กลุ่มบริ ษทั ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ย วข้องกาหนดให้ต้องวัดมูลค่ าด้วยมู ล ค่ า
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่
สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่ มีส ภาพคล่ องได้ กลุ่มบริ ษทั จะประมาณมูล ค่ายุติธ รรมโดยใช้
เทคนิ คการประเมิ นมูลค่า ที่ เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่
เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ข ้อมู ล อื่ น ที่ ส ามารถสั งเกตได้ข องสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สิ น ไม่ ว่า จะเป็ นข้อมู ล ทางตรงหรื อ
ทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะประเมินความจาเป็ นในการโอนรายการระหว่างลาดั บชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมสาหรับ สิ นทรั พย์และหนี้ สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่า
ยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจา
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ
ในการจัดท างบการเงิ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุล ยพิ นิจและ
การประมาณการในเรื่ อ งที่ มี ค วามไม่ แ น่ น อนเสมอ การใช้ดุ ล ยพิ นิ จ และการประมาณการดัง กล่ า วนี้
ส่ งผลกระทบต่อจานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาคัญ
มีดงั นี้
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ต้ นทุนในการได้ มาซึ่งสั ญญา
ในการบันทึกรายจ่ายที่ เกิ ดขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่ งสัญญาเป็ นสิ นทรัพย์ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพิ นิจใน
การประเมิ นว่า รายจ่ ายดังกล่า วเป็ นต้นทุนส่ วนเพิ่ มในการได้ม าซึ่ งสั ญญาที่ ทากับลูกค้าหรื อไม่ รวมถึ ง
การกาหนดวิธีการตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ดงั กล่าว
สัญญาเช่ า
การกาหนดอายุสัญญาเช่ าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่ าหรื อยกเลิกสั ญญาเช่ า - กลุ่มบริ ษัท
ในฐานะผู้เช่ า
ในการกาหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริ ษทั มีความแน่นอน
อย่างสมเหตุสมผลหรื อไม่ที่จะใช้สิทธิ เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรื อยกเลิกสัญญาเช่าโดยคานึ งถึง
ข้อเท็จจริ งและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทาให้เกิดสิ่ งจูงใจทางเศรษฐกิจสาหรับกลุ่มบริ ษทั ในการ
ใช้หรื อไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น
การกาหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่ วนเพิม่ - กลุ่มบริ ษัทในฐานะผู้เช่ า
กลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถกาหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
ในการกาหนดอัตราดอกเบี้ยการกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั ในการคิดลดหนี้ สินตามสัญญาเช่า โดยอัตรา
ดอกเบี้ยการกูย้ ืมส่ วนเพิ่มเป็ นอัตราดอกเบี้ยที่กลุ่มบริ ษทั จะต้องจ่ายในการกูย้ ืมเงินที่จาเป็ นเพื่อให้ได้มาซึ่ ง
สิ นทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ใ นสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิ จที่คล้ายคลึง โดยมี
ระยะเวลาการกูย้ มื และหลักประกันที่คล้ายคลึง
การจัดประเภทของสัญญาเช่ า - กลุ่มบริ ษัทในฐานะผู้ให้ เช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าเงิน ทุน ฝ่ ายบริ หารได้ใช้
ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่า กลุ่มบริ ษทั ได้โอนความเสี่ ยง
และผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึน้ ของลูกหนีก้ ารค้ าและสินทรัพย์ ที่เกิดจากสัญญา
ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ การค้าและสิ นทรัพย์ที่เกิดจาก
สัญญา ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก
ลูกหนี้ แต่ละราย โดยคานึ งถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่
คาดการณ์ ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่ มีความเสี่ ยงด้านเครดิ ตที่ คล้ายคลึ งกัน เป็ นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้าน
เครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริ ษทั อาจไม่ได้บ่งบอกถึงการ
ผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริ งในอนาคต
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน สิ นทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าเสื่ อมราคา
ในการคานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ฝ่ ายบริ หารต้องประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งาน และต้องทาการทบทวนอายุ
การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และอสังหาริ มทรัพย์เพื่อ
การลงทุนในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่า
มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์
รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
การประมาณต้ นทุนทั้งหมดที่จะใช้ ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
ในการค านวณต้น ทุ น ขายบ้า นพร้ อ มที่ ดิ น บริ ษ ัท ฯต้อ งประมาณต้น ทุ น ทั้ง หมดที่ จ ะใช้ใ นการพัฒ นา
โครงการอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่ งต้นทุนดังกล่าวประกอบด้วย ต้นทุนที่ดินและการปรับปรุ งที่ดิน ต้นทุนค่า
ออกแบบและก่ อสร้ า ง ต้นทุ นงานสาธารณู ป โภค ต้นทุ นการกู้ยืม เพื่ อใช้ในการก่ อสร้ า งโครงการ และ
ค่ า ใช้จ่า ยอื่ นที่ เกี่ ย วข้อง ทั้ง นี้ ฝ่ ายบริ หารได้ป ระมาณการต้นทุ นดัง กล่ า วขึ้ นจากประสบการณ์ ใ นการ
ประกอบธุ รกิ จโดยจะมี ก ารทบทวนการประมาณการดัง กล่ าวเป็ นระยะๆ หรื อเมื่ อต้นทุ นที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง
แตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างมีสาระสาคัญ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุน
ทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะ
ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ฯ
ควรรับรู ้จานวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวนกาไรทางภาษี
ที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่ สินทรัพย์ ทางการเงิน
ในการประเมินค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจใน
การประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ดังกล่าว มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูล ค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า ในการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่ มบริ ษทั อ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับธุรกรรมการขายที่มี
ผลผูกพันซึ่งได้เข้าทาในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันสาหรับสิ นทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันหรื ออ้างอิง
จากราคาตลาดที่สามารถสังเกตได้หกั ด้วยต้นทุนส่ วนเพิม่ ในการจาหน่ายสิ นทรัพย์น้ นั
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ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของ
พนักงาน
หนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาว
อื่นของพนัก งาน ประมาณขึ้นตามหลัก คณิ ตศาสตร์ ป ระกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติ ฐานต่างๆในการ
ประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลง
ในจานวนพนักงาน เป็ นต้น
คดีฟ้องร้ อง
กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ่ งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและกรณี เชื่อมัน่ ว่าจะไม่มีความเสี ยหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บนั ทึกประมาณ
การหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
6.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั มีรายการธุ รกิจที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุ รกิจดังกล่าว
เป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
รายได้ค่าบริ การจัดการส่วนกลาง
รายได้อื่น
ขายสิ นทรัพย์ (หมายเหตุ 14)
ซื้อสิ นทรัพย์ (หมายเหตุ 16)

-

-

1
3
-

1
4
21
31

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าเช่าพื้นที่อาคารและค่าบริ การ
ค่าบริ การจ่าย

6
6

7
7

6
6

7
7
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รายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีนโยบายการกาหนดราคาดังนี้
- ค่าบริ การจัดการส่ วนกลาง ค่าเช่าพื้นที่อาคารและค่าบริ การเป็ นไปตามเกณฑ์ที่ตกลงร่ วมกันโดยเจรจาและ
อ้างอิงราคาตลาด
- ค่าบริ การจ่ายเป็ นไปตามเกณฑ์ที่คิดกับบุคคลทัว่ ไป
- ค่าซื้อสิ นทรัพย์เป็ นไปตามราคาที่ตกลงกัน
- ค่าขายสิ นทรัพย์เป็ นไปตามราคาที่ตกลงกัน
- รายได้อื่นเป็ นไปตามเกณฑ์ที่คิดกับบุคคลทัว่ ไป
- ดอกเบี้ยจ่ายเป็ นไปตามราคาตามสัญญา
ลักษณะความสัมพันธ์
รายชื่อบริ ษทั
บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ รี สอร์ท จากัด
บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ ไลซัน นิวเวิลด์ จากัด
กลุ่มบุคคลผูเ้ กี่ยวข้องของบริ ษทั กรุ งเทพ
โทรทัศน์และวิทยุ จากัด

ความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

เกี่ยวข้องโดย
ถือหุ้นทางตรงและมีผบู ้ ริ หารร่ วมกัน
ถือหุ้นทางตรงและมีผบู ้ ริ หารร่ วมกัน

กิจการและบุคคลที่
เกี่ยวข้องกัน

ผูถ้ ือหุ้นทางตรงและทางอ้อมและมี
ผูบ้ ริ หารบางท่านร่ วมกัน

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
ลูกหนีอ้ ื่น (หมายเหตุ 9)
บริ ษทั ย่อย
เจ้ าหนีอ้ ื่น (หมายเหตุ 19)
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ค่าใช้ จ่ายค้างจ่ าย
บริ ษทั ย่อย
เงินประกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากบริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย

-

-

5,438

31,159

578
578

952
952

915
915

37,279
952
38,231

-

-

322

63

1,555

1,555

1,555

1,555

-

-

15,000
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บริ ษ ัท ฯมี เ งิ น กู้ยื ม ระยะสั้ นจากบริ ษ ัท ย่ อ ยในรู ป ตั๋ว สั ญ ญาใช้ เ งิ น คงเหลื อ รวมจ านวน 15 ล้า นบาท
(31 ธันวาคม 2563: ไม่ มี ) เป็ นเงิ นให้กู้ยืมเพื่ อ ใช้เป็ นเงิ นทุนหมุนเวีย นในการดาเนิ นธุ รกิ จ โดยมี อัตรา
ดอกเบี้ ย เงิ น กู้ยื ม ก าหนดจากอัต ราเฉลี่ ย ระหว่ า งอัต ราดอกเบี้ ย เงิ น ฝากประจ าและอัต ราดอกเบี้ ย เงิ นกู้
ระยะสั้น เงินให้กูย้ มื ดังกล่าวมีกาหนดชาระคืนภายใน 1 ปี
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่
กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
7.

งบการเงินรวม
2564
2563
35,967
35,224
2,412
2,801
38,379
38,025

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
33,588
32,216
2,328
2,743
35,916
34,959

งบการเงินรวม
2564
2563
935
586
311,237
361,973
312,172
362,559

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
126
181
305,948
360,852
306,074
361,033

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงิ นฝากกระแสรายวัน เงิ นฝากออมทรั พ ย์และเงิ นฝากประจาที่มี
อายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาโดยมีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.25 ต่อปี
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8.

สิ นทรัพย์ ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2564
จานวนเงิน
อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

2563
จานวนเงิน
อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้ วยราคาทุนตัดจาหน่ าย
เงินฝากประจาอายุ 12 เดือน
45
0.15
44
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
หรื อขาดทุน
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
50,692
325,200
บวก: กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน
85
339
รวม
50,822
325,583

0.25

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
จานวนเงิน
อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

2563
จานวนเงิน
อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

สิ นทรัพย์ ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - สิ นทรัพย์ ทางการเงินที่วัดมูลค่ าด้ วยราคาทุนตัดจาหน่ าย
เงินฝากประจาอายุ 12 เดือน

45

0.15

44

0.25

สิ นทรัพย์ ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - สิ นทรัพย์ ทางการเงินที่วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรมผ่ านกาไร
หรื อขาดทุน
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
40,054
300,000
บวก: กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน
รวม

72
40,171

7
300,051

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยแห่ ง หนึ่ ง มี เ งิ น ลงทุ น ในกองทุ น รวมตลาดเงิ น และ
กองทุนรวมตราสารแห่ งหนี้ ซึ่ งเน้นลงทุนในตราสารหนี้ ภาครัฐ และตราสารหนี้ ของสถาบันการเงิน และ
บริ ษทั เอกชน หรื อเงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีเงินลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิ น ซึ่ งเน้น
ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และตราสารหนี้ของสถาบันการเงิน และบริ ษทั เอกชน หรื อเงินฝากธนาคาร
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9.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
งบการเงินรวม
2564
2563
ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการที่ไม่ เกี่ยวข้ องกัน
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระไม่เกิน 3 เดือน
ค้างชาระ 3 - 6 เดือน
ค้างชาระ 6 - 12 เดือน
ค้างชาระมากกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนี้ การค้า
ลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 6)
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รายได้คา้ งรับ
เงินทดรองจ่าย
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมลูกหนี้ อื่น
หัก : ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมลูกหนี้ อื่น - สุ ทธิ
รวมลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

848
349
5
434
1,636

539
1,249
94
331
2,213

848
36
316
1,200

434
1,228
94
201
1,957

3,511
905
3,031
7,447

4,970
1,148
2,955
1
9,074

5,438
3,509
905
3,031
12,883

31,159
4,968
1,148
2,955
1
40,231

(676)
6,771
8,407

(388)
8,686
10,899

(554)
12,329
13,529

(266)
39,965
41,922
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10. ต้ นทุนพัฒนาอสั งหาริมทรัพย์ และสิ นค้ าคงเหลือ

ที่ดิน
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม
หัก: สารองค่าเผื่อผลขาดทุนจากการ
ลดลงของมูลค่าโครงการ
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ - สุทธิ
สิ นค้าคงเหลืออื่น
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563
1,859,326
2,179,781
972,241
841,761
2,831,567
3,021,542

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
1,863,927
2,185,084
972,241
841,761
2,836,168
3,026,845

(616)
2,830,951
422
2,831,373

(616)
2,835,552
2,835,552

(1,899)
3,019,643
697
3,020,340

(1,899)
3,024,946
3,024,946

บริ ษ ัท ฯได้น าที่ ดิ น พร้ อ มสิ่ ง ปลู ก สร้ า งซึ่ งมี มู ล ค่ า สุ ท ธิ ต ามบัญ ชี ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 จ านวน
2,559 ล้านบาท (2563: 2,825 ล้านบาท) ไปค้ าประกันสิ นเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร
ในระหว่ า งปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2564 บริ ษัท ฯได้ ร วมต้น ทุ น การกู้ ยื ม เข้า เป็ นต้ น ทุ น พัฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์จานวน 35 ล้านบาท (2563: 52 ล้านบาท)
ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับโครงการของบริ ษทั ฯ
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
มูลค่าประมาณของโครงการที่เปิ ดดาเนินการอยูแ่ ละ
เริ่ มมีการทาสัญญาแล้ว
จานวนเงินที่ได้ทาสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
ร้อยละของยอดขายรวมของโครงการที่เปิ ดดาเนินการอยู่
จานวนเงินตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
ที่ยงั ไม่ได้รับรู ้เป็ นรายได้*

8,182
4,603
56.25

9,462
5,690
60.13

1,392

2,144

* รายได้ที่คาดว่าจะรับรู ้ในอนาคต ซึ่งจะรับรู ้เป็ นรายได้ในอีก 1 - 2 ปี
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11. ลูกหนีต้ ามสั ญญาเช่ า / เงินรับล่วงหน้ าค่าเช่ าที่ดิน
เมื่ อ วัน ที่ 23 สิ ง หาคม 2550 บริ ษ ัท ฯท าสั ญ ญาให้ เ ช่ า ที่ ดิ น และอาคารศู น ย์ก ารค้า กับ บริ ษ ัท แห่ ง หนึ่ ง
มี ร ะยะเวลาเช่ า 25 ปี 5 เดื อ น นั บ จากวัน ที่ 23 สิ ง หาคม 2550 โดยมี ค่ า เช่ า ทั้ง หมดรวมจ านวนเงิ น
97.3 ล้านบาท ซึ่งบริ ษทั ฯได้รับค่าเช่าตามสัญญา ณ วันจดทะเบียนรวมจานวน 24 ล้านบาท และส่วนที่เหลือ
ได้รับค่าเช่างวดแรกสาหรับระยะเวลาเช่า 17 เดือน ในอัตรา 2.4 ล้านบาท จากนั้นเป็ นค่าเช่ารายปี โดยปี ที่
2 - 5 ค่าเช่าปี ละ 2.4 ล้านบาท จากนั้นอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ทุกๆ 5 ปี บริ ษทั ฯรับรู ้รายได้ค่าเช่าที่ ดิน
และอาคารตามสัญญาเช่าโดยวิธีการปั นส่ วนค่าเช่าทั้งหมดตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่ายุติธรรมของที่ดินและ
อาคารศูนย์การค้าโดยมีรายละเอียดดังนี้
11.1 ค่าเช่าอาคารทั้งหมดตามสัญญาคิดเป็ นจานวน 64.2 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯได้รับเงินล่วงหน้าค่า เช่าอาคาร
ณ วันจดทะเบียนเช่าคิดเป็ นจานวน 15.8 ล้านบาท และส่ วนที่เหลือรับชาระในอัตราร้อยละ 66 ของค่าเช่า
แต่ละปี ตามสัญญาข้างต้น บริ ษทั ฯรับรู ้เป็ นค่าเช่าอาคารตามสัญญาเช่าซึ่งมีลูกหนี้ตามสัญญาเช่าคงเหลือดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี
รวม
เงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า
รายได้ทางการเงินรอรับรู ้

1,917
(71)

8,433
(224)

13,704
(145)

24,054
(440)

มูลค่าปัจจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่
ลูกหนี้ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า

1,846*

8,209

13,559

23,614

*รวมบันทึกอยูใ่ นสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี
รวม
เงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า
รายได้ทางการเงินรอรับรู ้

1,917
(76)

8,241
(248)

15,812
(192)

25,970
(516)

มูลค่าปัจจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่
ลูกหนี้ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า

1,841*

7,993

15,620

25,454

*รวมบันทึกอยูใ่ นสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
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11.2 ค่าเช่าที่ดินทั้งหมดตามสัญญาเช่าคิดเป็ นจานวน 33.1 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯได้รับเงินล่วงหน้าค่า เช่าที่ดิน
ณ วันจดทะเบียนเช่าคิดเป็ นจานวน 8.2 ล้านบาท และส่ วนที่เหลือรับชาระในอัตราร้อยละ 34 ของค่าเช่าแต่
ละปี ตามสัญญาข้างต้น บริ ษทั ฯทยอยรับรู ้เป็ นรายได้ค่าเช่าที่ดินตามสัญญาเช่าดาเนินงานตลอดอายุสัญญาเช่า
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
จานวนเงินขั้นต่าที่ลูกหนี้ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า
ดาเนินงานคงเหลือ
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี
รวม
บวก: เงินรับล่วงหน้าค่าเช่าที่ดิน (สุทธิจากการรับรู ้รายได้)
รายได้ค่าเช่าที่ดินรอการรับรู ้ในอนาคต

1,086
4,344
5,974
11,404
2,534
13,938

987
4,246
8,146
13,379
2,861
16,240

12. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ รี สอร์ท จากัด
บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ ไลซัน
นิวเวิลด์ จากัด

ทุนชาระแล้ว

สัดส่วนเงินลงทุน

ราคาทุน

ค่าเผื่อการด้อยค่า
2564

สุทธิ

2564

2563

2564

2563

2564

2563

2563

2564

2563

500,000

500,000

(ร้อยละ)
81.30

(ร้อยละ)
81.30

409,374

409,374

-

-

409,374

409,374

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 วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ฯมีสิทธิสมาชิกสนามกอล์ฟคงเหลือจานวน 264 หน่วยสมาชิก
ซึ่งบริ ษทั ฯไม่ได้บนั ทึกบัญชีสิทธิสมาชิกสนามกอล์ฟดังกล่าวไว้ในงบการเงิน เนื่องจากบริ ษทั ฯได้รับสิ ทธิ
สมาชิกดังกล่าวจากการลงทุนในบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งโดยไม่คิดมูลค่า
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13. อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดงั นี้

ที่ดิน

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
อาคารและ
ส่วนปรับปรุ ง
อาคาร
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564:
ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

736,922
(14,873)
722,049

719,459
(513,828)
(5,147)
200,484

1,456,381
(513,828)
(20,020)
922,533

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563:
ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

704,657
(27,676)
676,981

715,133
(499,341)
(9,024)
206,768

1,419,790
(499,341)
(36,700)
883,749

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคารและ
ส่วนปรับปรุ ง
ที่ดิน
อาคาร
รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564:
ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

736,922
(14,873)
722,049

762,384
(518,862)
(5,147)
238,375

1,499,306
(518,862)
(20,020)
960,424
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคารและ
ส่วนปรับปรุ ง
ที่ดิน
อาคาร
รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563:
ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

704,657
(27,676)
676,981

758,057
(503,350)
(9,024)
245,683

1,462,714
(503,350)
(36,700)
922,664

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนสาหรับปี 2564 และ 2563 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ซื้อสิ นทรัพย์ - ราคาทุน
ต้นทุนของส่วนปรับปรุ งสิ นทรัพย์
จาหน่ายและตัดจาหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบัญชี
โอนเปลี่ยนประเภทสิ นทรัพย์ - มูลค่าสุทธิตาม
บัญชี ณ วันที่โอน
ค่าเสื่ อมราคา
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชีปลายปี
รายได้ค่าเช่าสาหรับอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน

งบการเงินรวม
2564
2563
883,749 1,182,718
1,379
3,070
3,017
3,013
(15)
(295,816)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
922,664 1,222,659
1,379
3,070
3,017
3,013
(15) (295,816)

32,265
(14,542)
16,680
922,533

(27)
(14,743)
(9,024)
14,558
883,749

32,265
(15,566)
16,680
960,424

(27)
(15,769)
(9,024)
14,558
922,664

34,534

35,685

34,534

35,685
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รายได้ค่าเช่าในอนาคตสาหรับอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)

ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
19,926
21,532
3,040
3,586

ข้อมูลเพิ่มเติมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่ายุติธรรม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
1,299,912
1,204,689

มู ล ค่ า ยุติธ รรมประเมิ น โดยผูป้ ระเมิ น ราคาอิ ส ระโดยใช้ วิธี เปรี ย บเที ย บราคาตลาด (Market Approach)
สาหรับที่ดินเปล่า เกณฑ์ราคาตลาดหรื อเกณฑ์มูลค่าบังคับขายสาหรับที่ดินพร้อมอาคารและส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร และใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) สาหรับที่ดิน อาคารให้เช่า
อุปกรณ์ตกแต่งและอุปกรณ์ อื่นถือตามมูลค่าสุ ทธิ ของสิ นทรัพย์ ฝ่ ายบริ หารเชื่ อว่ามูลค่ายุติธรรมไม่มีผล
แตกต่างอย่างเป็ นสาระสาคัญ
ในระหว่า งปี 2564 บริ ษ ทั ฯกลับรายการค่าเผื่อ การด้อยค่า ของที่ ดินและอาคารจานวนรวม 17 ล้านบาท
(2563: 15 ล้านบาท) ที่เคยรับรู ้ในอดีตในงบการเงินในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 บริ ษ ัท ฯได้น าที่ ดิ น ซึ่ งมี มู ล ค่ า สุ ท ธิ ต ามบัญ ชี จ านวน 282 ล้า นบาท (2563:
82 ล้านบาท) ไปค้ าประกันสิ นเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

อาคารและ
สิ่ งปลูกสร้าง

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
สานักงาน

เครื่ องใช้
สานักงาน

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง

ยานพาหนะ

รวม

ราคาทุน
1 มกราคม 2563
ซื้อเพิ่ม
จาหน่ายและตัดจาหน่าย
โอนเข้า (ออก)

177,108
391
(11,153)

496,634
4,928
(31,540)
35,259

44,840
961
(895)
3,293

20,196
1,714
(1,406)
1,206

28,621
2,303
(307)
-

37,601
(1,467)
1,095

29,879
37,991
(2,092)
(42,079)

834,879
48,288
(37,707)
(12,379)

31 ธันวาคม 2563
ซื้อเพิ่ม
จาหน่ายและตัดจาหน่าย
โอนเข้า (ออก)

166,346
44
6,156

505,281
5,807
(9,765)
15,959

48,199
723
(2,816)
180

21,710
553
(387)
1,388

30,617
1,177
(432)
2

37,229
2
(370)
-

23,699
8,341
(17,695)

833,081
16,647
(13,770)
5,990

31 ธันวาคม 2564

172,546

517,282

46,286

23,264

31,364

36,861

14,345

841,948

737
50

271,823
27,933

41,411
1,799

13,306
2,252

20,055
2,968

26,989
3,855

-

374,321
38,857

-

(15,387)

(823)

(1,289)

(292)

(1,465)

-

(19,256)

31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสะสมสาหรับ
ส่วนที่จาหน่ายและตัดจาหน่าย

787
86

284,369
27,315

42,387
1,878

14,269
2,497

22,731
2,994

29,379
3,316

-

393,922
38,086

-

(9,233)

(2,749)

(194)

(425)

(370)

-

(12,971)

31 ธันวาคม 2564

873

302,451

41,516

16,572

25,300

32,325

-

419,037

ค่าเผื่อการด้อยค่า
1 มกราคม 2563
ค่าเผื่อการด้อยค่า

-

3,680
5,319

-

-

-

-

-

3,680
5,319

31 ธันวาคม 2563
ค่าเผื่อการด้อยค่า

-

8,999
-

-

-

-

-

-

8,999
-

31 ธันวาคม 2564

-

8,999

-

-

-

-

-

8,999

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2563

165,559

211,913

5,812

7,441

7,886

7,850

23,699

430,160

31 ธันวาคม 2564

171,673

205,832

4,770

6,692

6,064

4,536

14,345

413,912

ค่าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสะสมสาหรับ
ส่วนที่จาหน่ายและตัดจาหน่าย

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
2563 (4 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนบริ การ ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

38,857

2564 (4 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนบริ การ ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

38,086

27

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

อาคารและ
สิ่ งปลูกสร้าง

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
สานักงาน

78,580
390
78,970
44
17,248
96,262

184,844
4,827
(31,540)
35,178
193,309
5,807
(9,765)
15,890
205,241

5,359
328
(681)
3,293
8,299
588
(133)
180
8,934

19,661
1,714
(1,406)
1,206
21,175
553
(388)
1,388
22,728

22,643
2,140
(212)
24,571
1,010
2
25,583

17,579
(1,467)
1,095
17,207
3
(370)
16,840

29,879
37,910
(2,092)
(41,998)
23,699
8,272
(17,627)
14,344

358,545
47,309
(37,398)
(1,226)
367,230
16,277
(10,656)
17,081
389,932

737
50

53,717
25,309

4,388
665

12,833
2,252

15,001
2,638

12,922
2,045

-

99,598
32,959

787
85

(15,387)
63,639
24,889

(659)
4,394
1,082

(1,289)
13,796
2,497

(202)
17,437
2,688

(1,465)
13,502
1,616

-

(19,002)
113,555
32,857

872

(9,233)
79,295

(131)
5,345

(194)
16,099

20,125

(370)
14,748

-

(9,928)
136,484

-

9,161
(6,819)

-

-

-

-

-

9,161
(6,819)

31 ธันวาคม 2563
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่า (สุทธิ)

-

2,342
-

-

-

-

-

-

2,342
-

31 ธันวาคม 2564

-

2,342

-

-

-

-

-

2,342

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2563

78,183

127,328

3,905

7,379

7,134

3,705

23,699

251,333

31 ธันวาคม 2564

95,390

123,604

3,589

6,629

5,458

2,092

14,344

251,106

ราคาทุน
1 มกราคม 2563
ซื้อเพิ่ม
จาหน่ายและตัดจาหน่าย
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2563
ซื้อเพิ่ม
จาหน่ายและตัดจาหน่าย
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2564
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับ
ส่วนที่จาหน่ายและตัดจาหน่าย
31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับ
ส่วนที่จาหน่ายและตัดจาหน่าย
31 ธันวาคม 2564
ค่าเผื่อการด้อยค่า
1 มกราคม 2563
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่า (สุทธิ)

เครื่ องใช้
สานักงาน

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง

รวม

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
2563 (รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

32,959

2564 (รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

32,857

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 กลุ่ ม บริ ษ ัท มี อ าคารและอุ ป กรณ์ จ านวนหนึ่ ง ซึ่ ง ตัด ค่ า เสื่ อ มราคาหมดแล้ว
แต่ ย ัง ใช้ ง านอยู่ มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ก่ อ นหั ก ค่ า เสื่ อ มราคาสะสมและค่ า เผื่ อ การด้อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์
ดังกล่าวมีจานวนเงิน 268 ล้านบาท (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 57 ล้านบาท) (2563: 149 ล้านบาท (เฉพาะบริ ษทั ฯ:
50 ล้านบาท))
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯได้นาที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี จานวน ประมาณ
7 ล้านบาท (2563: 2 ล้านบาท) ไปค้ าประกันสิ นเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร
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15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(หน่วย: พันบาท)

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ - ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจาหน่ายสะสม
มูลค่าสิ ทธิตามบัญชี

มูลค่าสุทธิตามบัญชีตน้ ปี
ซื้อเพิ่ม
ค่าตัดจาหน่าย
มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายปี

งบการเงินรวม
2564
2563
20,649
20,211
(13,432)
(9,734)
7,217
10,477

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
19,600
19,173
(12,393)
(8,696)
7,207
10,477

งบการเงินรวม
2564
2563
10,477
6,634
439
5,542
(3,699)
(1,699)
7,217
10,477

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
10,477
6,629
428
5,542
(3,698)
(1,694)
7,207
10,477

งบการเงินรวม
2564
2563
1,955,003
1,834,745
54,356
47,103
(86,857)
(86,857)
1,922,502
1,794,991

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
1,809,385
1,700,239
54,356
47,103
(86,857)
(86,857)
1,776,884
1,660,485

16. ที่ดินและส่ วนปรับปรุงรอการพัฒนา

ที่ดิน
ส่วนปรับปรุ ง
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
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การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของที่ดินและส่วนปรับปรุ งรอการพัฒนาสาหรับปี 2564 และ 2563 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ซื้อเพิ่ม - ราคาทุน
จาหน่าย / ตัดจาหน่าย - ราคาทุน
โอนเข้า (ออก) - ราคาทุน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

งบการเงินรวม
2564
2563
1,794,991
1,400,054
140,059
(4,769)
(147,325)
(7,779)
629,119
(86,857)
1,922,502
1,794,991

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
1,660,485
1,250,488
140,059
31,244
(4,791)
(147,325)
(18,869)
612,935
(86,857)
1,776,884
1,660,485

กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ให้มีการประเมินราคาสิ นทรัพย์โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ โดยทาการประเมินมูลค่ายุติธรรม
ของที่ดินรอการพัฒนาของบริ ษทั ฯ โดยใช้วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
ในเดือน ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง ได้ทาการขายและแบ่งโฉนดที่ดินรอการพัฒนา
ส่ วนหนึ่ ง ที่ ถื อกรรมสิ ท ธิ์ ร่ วมกัน โดยแบ่งที่ ดินตามการใช้ป ระโยชน์ บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยแห่ ง นั้น
ได้จดทะเบียนการโอนกรรมสิ ทธิ์ในที่ดินดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 และได้ชาระค่าที่ดินแล้ว
ทั้งจานวนในเดือนมกราคม 2564
ในเดือน ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯได้ขายที่ดินแปลงหนึ่งในราคา 365 ล้านบาท โดยแสดงรายการดังกล่าวใน
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
ณ วัน ที ่ 31 ธัน วาคม 2564 ที ่ด ิน รอการพัฒ นาส่ ว นหนึ่ ง จ านวน 0.5 ล้า นบาท (เฉพาะบริ ษ ทั ฯ:
0.3 ล้า นบาท) (31 ธันวาคม 2563: 1 ล้านบาท (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 0.8 ล้านบาท)) เป็ นที่ดินที่ถือกรรมสิ ทธิ์
ร่ วมระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง โดยบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกมูลค่าต้นทุนของที่ดินตาม
ส่วนที่เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ฝ่ ายละกึ่งหนึ่ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯได้นาที่ ดิน และส่ วนปรั บปรุ งรอการพัฒนาซึ่ งมี มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี
จานวน 1,397 ล้านบาท (2563: 1,304 ล้านบาท) ไปค้ าประกันสิ นเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร
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17. ต้ นทุนเพื่อให้ ได้ มาซึ่งสั ญญาที่ทากับลูกค้ า
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
136,227
27,092
(94,575)
68,744

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
รับรู ้ในกาไรขาดทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
18. เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 และ 2563 กลุ่ ม บริ ษ ัท ไม่ มี เ งิ น กู้ยื ม ระยะสั้ นจากสถาบัน การเงิ น คงเหลื อ
วงเงินกูย้ มื บางส่ วนค้ าประกันโดยการจานองที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ฯ
19. เจ้ าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีอ้ ื่น

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 6)
เจ้าหนี้ อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวม
20.

งบการเงินรวม
2564
2563
50,330
17,544
578
9,784
60,692

952
24,072
42,568

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
49,575
16,955
915
9,292
59,782

38,231
23,309
78,495

เงินกู้ยืมระยะยาว

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
หัก: ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
1,394,551
1,574,119
(441,835)
(226,920)
952,716
1,347,199

31

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูย้ มื ระยะยาวสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
1,574,119
บวก: กูเ้ พิ่ม
538,681
หัก: จ่ายคืนเงินกู้
(718,249)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1,394,551
สาระสาคัญของเงินกูย้ มื ระยะยาว สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือของ
เงินกูย้ ืมระยะยาว
2564
2563
1,050
1,253

อัตราดอกเบี้ยต่อปี
(ร้อยละ)

กาหนดชาระดอกเบี้ย

MLR - อัตราคงที่

รายเดือน

42

48

MLR - อัตราคงที่

รายเดือน

273

273

MLR - อัตราคงที่

รายเดือน

30

-

MLR - อัตราคงที่

รายเดือน

1,395

1,574

กาหนดชาระคืนเงินต้น

ชาระคืนเงินต้นในอัตราร้อยละของมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์
ที่เป็ นหลักประกันที่มีการโอนกรรมสิทธิ์และต้องชาระ
คืนเงินต้นทั้งหมดเมื่อครบกาหนด 48 - 72 เดือน นับจาก
วันที่ลงนามในสัญญาเงินกูห้ รื อวันที่เบิกเงินกูค้ รั้งแรก
ชาระคืนเงินต้นในอัตราที่ธนาคารกาหนดตามประเภท
ของอสังหาริ มทรัพย์ที่เป็ นหลักประกันที่มีการโอน
กรรมสิทธิ์และต้องชาระคืนเงินต้นทั้งหมดเมื่อครบ
กาหนด 60 เดือน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาเงินกู้
ชาระคืนเงินต้นในอัตราต่อตารางเมตรของมูลค่า
อสังหาริ มทรัพย์ที่เป็ นหลักประกันที่มกี ารโอน
กรรมสิทธิ์และต้องชาระคืนเงินต้นทั้งหมดเมื่อครบ
กาหนด 90 เดือน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาเงินกู้
ชาระคืนเงินต้นทั้งหมดเมื่อครบกาหนด 48 เดือน นับจาก
วันที่ลงนามในสัญญาเงินกู้

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 บริ ษทั ฯได้เข้าทาสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ ง โดยมี
วงเงินรวม 112 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ ยร้ อยละ MLR - อัตราคงที่ต่อปี และมีกาหนดการเบิกใช้วงเงิ น
ดังกล่าวภายใน 12 เดือนนับตั้งแต่วนั ทาสัญญา เงินกูย้ ืมดังกล่าวค้ าประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯได้ทาการเบิกใช้วงเงินกูย้ มื ดังกล่าวแล้วจานวน 30 ล้านบาท
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เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 บริ ษทั ฯได้เข้าทาสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวกับสถาบันการเงิน อีกแห่ งหนึ่ งโดยมี
วงเงินรวม 240 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ ยร้ อยละ MLR - อัตราคงที่ต่อปี และมีกาหนดการเบิกใช้วงเงิ น
ดังกล่าวภายใน 48 เดือนนับตั้งแต่วนั ทาสัญญา เงินกูย้ ืมดังกล่าวค้ าประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯได้ทาการเบิกใช้วงเงินกูย้ มื ดังกล่าวแล้วจานวน 92 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯได้เข้าทาสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ ง โดยมี
วงเงินรวม 305 ล้านบาท เป็ นวงเงินสาหรับการทาโครงการจานวน 255 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ
MLR - อัตราคงที่ต่อปี และเป็ นวงเงิ นหนังสื อค้ าประกันจานวน 50 ล้านบาท โดยมี อายุวงเงินจานวน 60
เดือนและ 78 เดือนตามลาดับ นับตั้งแต่วนั ที่ทาสัญญา เงินกูย้ ืมดังกล่าวค้ าประกันโดยที่ ดินพร้ อมสิ่ งปลูก
สร้างของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯยังไม่ได้ทาการเบิกใช้วงเงินกูย้ มื ดังกล่าว
ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การรักษา
อัตราส่วนทางการเงินให้เป็ นไปตามอัตราที่กาหนดในสัญญาและการนาสิ นทรัพย์ไปเป็ นหลักประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯ มีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาสิ นเชื่ อกับธนาคารที่ยงั มิ ได้เบิกใช้เป็ น
จานวนรวม 2,700 ล้านบาท (2563: 3,043 ล้านบาท)
เงินกูย้ มื และวงเงินสิ นเชื่อดังกล่าวค้ าประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ฯ
21. สัญญาเช่ า
ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชี สินทรัพย์สิทธิ การใช้สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
สรุ ปได้ดงั นี้

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563:
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563:
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564:

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดินและส่วน
ปรับปรุ งที่ดิน พื้นที่อาคาร ยานพาหนะ
รวม
6,889
40,608
47,497
(4,621)
(5,240)
(9,861)
2,268
35,368
37,636
1,200
1,207
2,407
(3,068)
(5,240)
(8,308)
400
30,128
1,207
31,735

33

ข) หนีส้ ินตามสัญญาเช่ า

จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจาหน่าย
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
36,737
44,118
(4,183)
(5,637)
32,554
38,481
(5,294)
(7,088)
27,260

31,393

การวิเคราะห์การครบกาหนดของจานวนเงิ นที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิ ดเผยข้อมูลอยู่ใ นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมข้อ 35.1 ภายใต้หวั ข้อความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหนี้สินตามสัญญาเช่าสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียด
ดังนี้

ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้น
ดอกเบี้ยที่รับรู ้
ส่วนลดรับในระหว่างงวด
จ่ายค่าเช่า
ยอดคงเหลือปลายปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
38,481
1,171
1,511
(900)
(7,709)
32,554

34

ค) ค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าที่รับรู้ ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน

ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า

(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
8,308
8,308
1,511
1,511
2,799
2,799
404
375

ง) อื่น ๆ
กลุ่มบริ ษทั มีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จานวน
11 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้น สัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า
22. เงินรับล่ วงหน้ าจากลูกค้ า

เงินรับล่วงหน้าค่าอสังหาริ มทรัพย์
รายได้รับล่วงหน้าค่าเครื่ องตกแต่ง
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563
121,864
279,120
280
121,864
279,400

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
119,228
278,397
280
119,228
278,677

23. หนีส้ ิ นหมุนเวียนอื่น

เงินประกันผลงาน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563
54,427
30,328
16,746
33,763
71,173
64,091

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
54,427
30,328
15,582
32,985
70,009
63,313
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24. สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
ต้นทุนบริ การในอดี ตและผลกาไรหรื อขาดทุนที่ เกิดขึ้นจากการจ่ ายชาระผลประโยชน์จานวนเงินสารอง
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็ นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดงั นี้

สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้ นปี
ส่ วนที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน :
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ การในอดีตและผลกาไรหรื อขาดทุน
ที่เกิดขึ้นจากการจ่ายชาระผลประโยชน์
ส่ วนที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
(กาไร) ขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ
ด้านประชากรศาสตร์
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ
ทางการเงิน
ส่ วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี

งบการเงินรวม
2564
2563
29,864
31,290

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
22,461
24,246

5,410
448

5,696
831

4,263
337

4,471
629

-

1,481

-

1,232

-

2,191

-

936

(3,063)
32,659

935
(6,440)
(6,120)
29,864

(3,063)
23,998

597
(5,705)
(3,945)
22,461

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะไม่มีการจ่ายชาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1
ปี ข้างหน้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการจ่ายชาระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานของกลุ่มบริ ษทั ประมาณ 13 ปี (เฉพาะบริ ษทั ฯ : 13 ปี )
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สมมติฐานที่สาคัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
อัตราคิดลด
1.50%
1.50%
อัตราการขึ้นเงินเดือน
4.0% - 5.5%
4.0% - 5.5%
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ)
0% - 35%
0% - 35%
ราคาทองคาหนัก 1 บาท
26,800
26,800
อัตราการขึ้นราคาทองคา
2.50%
2.50%
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาคัญต่อมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
2564

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%
(3)
3
3
(3)
เพิ่มขึ้น 10% ลดลง 10%
(2)
1

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%
(2)
3
2
(2)
เพิ่มขึ้น 10% ลดลง 10%
(1)
1
(หน่วย: ล้านบาท)

2563

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%
(3)
3
3
(2)
เพิ่มขึ้น 10% ลดลง 10%
(1)
1

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%
(2)
2
2
(2)
เพิ่มขึ้น 10% ลดลง 10%
(1)
1
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25. สารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หัก ด้ว ยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้ จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สารอง
ตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลได้
ในระหว่างปี 2564 บริ ษทั ฯได้จดั สรรกาไรสาหรับปี เป็ นสารองตามกฎหมายแล้วจานวนทั้งสิ้ น 1.6 ล้านบาท
(2563: 12 ล้านบาท)
26. ต้ นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของเงินกูย้ ืม
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
รวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
16,687
9,467
1,511
1,831
18,198
11,298

งบการเงินรวม
2564
2563
16,345
9,467
1,511
1,831
17,856
11,298

27. ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาคัญดังต่อไปนี้

ค่าที่ดินและค่างานก่อสร้างระหว่างปี
การเปลี่ยนแปลงในต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
และสิ นค้าคงเหลือ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดิน
รอการพัฒนา
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่น
ของพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายทางการตลาด
ต้นทุนสิ นค้าอื่นที่เกิดขึ้นและรับรู ้ในปี

งบการเงินรวม
2564
2563
661,042
679,626

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
661,042
679,626

289,182

648,473

289,609

645,775

-

101,199

-

95,880

132,679
64,636
135,160
5,125

159,644
65,160
243,461
6,122

120,682
60,429
133,467
-

130,704
60,285
241,451
38

28. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
นิติบุคคลของปี ก่อน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิด
ผลแตกต่างชัว่ คราวและการกลับรายการ
ผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ที่แสดงอยู่ใน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

26,215

81,387

26,215

81,387

(1,849)

-

(1,849)

-

(14,999)

(9,544)

(14,748)

(8,108)

9,367

71,843

9,618

73,279

รายการกระทบยอดระหว่างกาไรทางบัญชีกบั ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดงั นี้

กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
คูณอัตราภาษี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
นิติบุคคลของปี ก่อน
ผลกระทบทางภาษีสาหรับ:
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
รายได้ที่ตอ้ งเสี ยภาษีเพิ่มเติม
รายจ่ายฝ่ ายทุนที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ที่ไม่รวมคิดภาษีเงินได้
ขาดทุนสะสมทางภาษี
อื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

งบการเงินรวม
2564
2563
28,154
263,347
20%
20%

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
41,203
313,144
20%
20%

5,631

52,669

8,241

62,629

(1,849)

-

(1,849)

-

1,270
1,768
(1,590)
(13)
3,899
251

3,793
4,049
(129)
(629)
1
8,709
3,380

992
1,768
(24)
(13)
503

3,470
4,049
(129)
(121)
1
3,380

9,367

71,843

9,618

73,279
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ส่ ว นประกอบของสิ น ทรั พ ย์ภ าษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี แ ละหนี้ สิ น ภาษี เ งิ นได้ร อการตัดบัญ ชี ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นทรัพย์
รายได้รับล่วงหน้าค่าเครื่ องตกแต่ง
เงินรับล่วงหน้าค่าเช่าที่ดิน
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
อื่น ๆ
รวม
หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
ต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทากับลูกค้า
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

88
123
21,375
718
6,533
164
5,924
34,925

380
24,711
56
783
5,973
169
1,451
33,523

88
123
21,844
718
4,800
164
5,924
33,661

380
25,180
56
783
4,492
169
1,451
32,511

4,723
13,749
267
18,739

5,091
27,245
32,336

4,723
13,749
267
18,739

5,091
27,245
32,336

ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2564 บริ ษัท ย่ อ ยมี ข าดทุ น ทางภาษี ที่ ย ัง ไม่ ไ ด้ ใ ช้ จ านวน 55 ล้า นบาท (2563:
41 ล้านบาท) ที่บริ ษทั ย่อยไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่ องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า
บริ ษ ทั ย่อยอาจไม่ มี ก าไรทางภาษี ใ นอนาคตเพี ย งพอที่ จะนาขาดทุนทางภาษี ที่ ย งั ไม่ไ ด้ใ ช้ข้างต้นมาใช้
ประโยชน์ได้
รายละเอียดวันสิ้ นสุ ดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ขา้ งต้นของบริ ษทั
ย่อยแสดงได้ดงั นี้

31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2565
31 ธันวาคม 2566
31 ธันวาคม 2567
31 ธันวาคม 2568
31 ธันวาคม 2569

งบการเงินรวม
2564
2563
19
13
2
21
55

7
19
13
2
41

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
-
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29. กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยหารกาไรสาหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
งบการเงินรวม
2564
2563
กาไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ฯ (พันบาท)
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนัก (พันหุน้ )
กาไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

21,639

188,516

31,585

239,865

5,022,246
0.004

5,022,246
0.038

5,022,246
0.006

5,022,246
0.048

30. ข้ อมูลทางการเงินจาแนกส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดาเนิ นงานที่นาเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดาเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
ส่วนงานและประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
เพื่ อวัตถุป ระสงค์ใ นการบริ หารงาน กลุ่มบริ ษ ทั จัดโครงสร้ างองค์กรเป็ นหน่ วยธุ รกิ จตามประเภทของ
ผลิตภัณฑ์และบริ การ กลุ่มบริ ษทั มีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้ น 3 ส่ วนงาน ดังนี้
(1) ส่วนงานธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
(2) ส่วนงานธุรกิจให้บริ การสนามกอล์ฟ
(3) ส่วนงานธุรกิจให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทานผลการดาเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การตัดสิ นใจเกี่ย วกับการจัดสรรทรั พ ยากรและการประเมินผลการปฏิบตั ิ งาน บริ ษ ทั ฯประเมิ นผลการ
ปฏิบตั ิงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนินงานและสิ นทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่า
โดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนินงานและสิ นทรัพย์รวมในงบการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ใช้เกณฑ์ในการกาหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 6
ข้อมูลรายได้และกาไรขั้นต้นของส่ วนงานของกลุ่มบริ ษทั สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
มีดงั ต่อไปนี้
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า
ธุรกิจพัฒนา
ธุรกิจให้บริ การ
ธุรกิจให้เช่า
รายการปรับปรุ งและ
อสังหาริ มทรัพย์
สนามกอล์ฟ
อสังหาริ มทรัพย์
ตัดรายการระหว่างกัน
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
รายได้
รายได้จากลูกค้าภายนอก
1,183
2,562
32
รายได้ระหว่างส่วนงาน
21
รวมรายได้
1,183
2,583
32
ผลการดาเนินงาน
กาไรขั้นต้นของส่ วนงาน
322
826
5
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์
โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กาไรสาหรับปี ส่ วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

รวม
2564

2563

43
43

39
39

41
41

-

(21)
(21)

1,254
1,254

2,646
2,646

11

9

12

-

-

336
73
(135)
(245)
17
(18)
(9)
3
22

849
34
(243)
(278)
(101)
14
(11)
(72)
(3)
189

สิ นทรัพย์ของส่วนงานของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และ
สินค้าคงเหลือ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินและส่วนปรับปรุ งรอการพัฒนา
สินทรัพย์ส่วนกลาง

ธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์

ธุรกิจให้บริ การ
สนามกอล์ฟ

ธุรกิจให้เช่า
อสังหาริ มทรัพย์

2564

2564

2563

2564

2563

227
-

1
251
-

307
2
-

314
2
-

2,831
615
185
1,923

2563
3,019
570
177
1,795

รวม

รวมสินทรัพย์ของส่ วนงาน
การเพิ่มขึ้นของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ไม่รวมเครื่ องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ*

157

52

1

1

4

7

2564

2563

2,831
922
414
1,923
663

3,020
884
430
1,795
1,075

6,753

7,204

162

60

*ไม่รวมการโอนจัดประเภทของสินทรัพย์
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ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์
กลุ่มบริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิจในเขตภูมิศาสตร์ เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสิ นทรั พย์ที่แสดงอยู่ใน
งบการเงิน จึงถือเป็ นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรื อมากกว่าร้อยละ 10 ของ
รายได้ของกิจการ
31. เงินปันผล
เงินปันผล
เงินปันผลระหว่างกาล ประกาศ
จ่ายจากการดาเนินงานของปี
2563

อนุมตั ิโดย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯเมื่อ
วันที่ 26 เมษายน 2564 (รับทราบ
โดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นของ
บริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน
2564

เงินปันผลจ่าย
(ล้านบาท)
50

เงินปันผลจ่าย
ต่อหุ้น
(บาท)
0.01

50

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 มีมติให้งดจ่ายเงินปันผล
32. กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
กลุ่มบริ ษทั ฯและพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พขึ้นตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 กลุ่มบริ ษทั และพนักงานจ่ายสมทบกองทุนดังกล่าวเป็ นรายเดือนในอัตรา
ร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน กองทุนสารองเลี้ยงชีพนี้บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนอยุธยา จากัด
และจะถูกจ่ายให้แก่พนักงานในกรณี ที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริ ษทั ในระหว่างปี
2564 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้เงินสมทบดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายจานวน 3 ล้านบาท (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 3 ล้านบาท)
(2563: 3 ล้านบาท (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 3 ล้านบาท))
33. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อาจเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นคงเหลืออยูด่ งั ต่อไปนี้
33.1 บริ ษทั ฯมี ภาระผูกพันเกี่ ยวกับสัญญาก่ อสร้ างโครงการต่างๆ ซึ่ งรวมถึงการว่าจ้างออกแบบโครงการและ
การตกแต่งภายในเป็ นจานวนเงิน 358 ล้านบาท (2563: 211 ล้านบาท)
33.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษ ทั ฯไม่ มี ภาระผูกพันเกี่ ย วกับสั ญญาจะซื้ อจะขายที่ ดินส าหรั บ พัฒนาเป็ น
โครงการเพื่อขายในอนาคต (2563: 128 ล้านบาท)
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33.3 ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 บริ ษ ัท ฯไม่ มี ภ าระผู ก พัน รายจ่ า ยฝ่ ายทุ น ซึ่ ง เกี่ ย วเนื่ อ งกับ การซื้ อ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ (2563: 2 ล้านบาท)
33.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ ายทุนซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับการก่อสร้างส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดินและอาคาร เพื่อใช้ในการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ จานวน 2 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 4 ล้านบาท)
33.5 กลุ่มบริ ษทั ได้เข้าทาสัญญาเช่าดาเนิ นงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่อาคาร อุปกรณ์ และสัญญาบริ การซึ่ งมี
อายุสัญญาตั้งแต่ 1 ปี ถึง 4 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีจานวนเงินขั้นต่าที่ ตอ้ งจ่ ายสาหรั บค่าเช่าและค่าบริ การในอนาคต
ทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาดังกล่าวดังนี้
จ่ายชาระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

งบการเงินรวม
19
-

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
18
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีจานวนเงิ นขั้นต่าที่ ตอ้ งจ่ายสาหรับค่าเช่าและค่าบริ การในอนาคต
ทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาดังกล่าวดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
จ่ายชาระ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภายใน 1 ปี
4
3
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
3
3
33.6 การค้ าประกัน
บริ ษทั ฯมีหนังสื อค้ าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริ ษทั ฯซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิ
บางประการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯคงเหลืออยูด่ งั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
หนังสื อค้ าประกันการจัดหาและการบารุ งรักษาสาธารณูปโภค
66
69
หนังสื อค้ าประกันการใช้ไฟฟ้า
7
7
หนังสื อค้ าประกันการจัดสรรพื้นที่โครงการ
38
21
รวม
111
97
วงเงินสิ นเชื่อหนังสื อค้ าประกันธนาคารค้ าประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ฯ
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33.7 คดีฟ้องร้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯได้ถูกบุคคลภายนอกฟ้ องร้ องในคดีแพ่ง เกี่ ย วกับสั ญญาจะซื้ อจะขาย
อสังหาริ มทรัพย์ นิติบุคคลโครงการฟ้องร้องในคดีผบู ้ ริ โภค และคดีอื่นๆ โดยเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย มีทุนทรัพย์
รวมจานวน 202 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 124 ล้านบาท) ขณะนี้ คดีอยู่ระหว่างพิจารณา ซึ่ งฝ่ ายบริ หาร
ของบริ ษทั ฯได้พิจารณาแล้วพร้ อมทั้งพิจารณาจากความเห็ นของที่ ปรึ กษากฎหมายภายใน และภายนอก
ของบริ ษทั ฯ เชื่อว่าเมื่อคดีถึงที่สุดจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อฐานะการเงินของบริ ษทั ฯ
อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษ ัท ฯ ได้บ ัน ทึ ก ส ารองค่ า ใช้จ่ า ยที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น จากผลสรุ ป ของการพิ จ ารณาคดี ไ ว้
จานวนหนึ่งตามที่เห็นว่าเหมาะสมในงบการเงินของบริ ษทั ฯแล้ว
34. ลาดับชั้นของมูลค่ ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อเปิ ดเผยมูลค่า
ยุติธรรมแยกแสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ระดับ 1
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน่
สินทรัพย์ที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2564
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

-

51

-

51

-

993

307

1,300
(หน่วย: ล้านบาท)

ระดับ 1
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน่
สินทรัพย์ที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2564
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

-

326

-

326

-

896

309

1,205
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(หน่วย: ล้านบาท)

ระดับ 1
สินทรัพย์ทวี่ ัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน่
สินทรัพย์ที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

-

40

-

40

-

993

307

1,300
(หน่วย: ล้านบาท)

ระดับ 1
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน่
สินทรัพย์ที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

-

300

-

300

-

896

309

1,205

35. เครื่ องมือทางการเงิน
35.1 วัตถุประสงค์ และนโยบายการบริหารความเสี่ ยงทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงินที่สาคัญของกลุ่มบริ ษทั ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ นทรัพย์
ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่า เจ้าหนี้ การค้าและเจ้า หนี้ อื่น
เงิ นกู้ยืม ระยะสั้นจากกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน เงิ นกู้ยืม ระยะสั้นจากสถาบันการเงิ น เงิ นกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิ น และหนี้ สิ นตามสัญญาเช่ า กลุ่มบริ ษ ทั มี ความเสี่ ย งที่ เกี่ย วข้องกับเครื่ องมื อทางการเงิน
ดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้านเครดิต
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่นฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี่ ยงนี้
โดยการกาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั จึงไม่คาดว่าจะ
ได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสาคัญจากการให้สินเชื่อ จานวนเงินสู งสุ ดที่กลุ่มบริ ษทั อาจต้องสู ญเสี ยจาก
การให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
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เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร
กลุ่มบริ ษทั บริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงิ นโดยจะ
ลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการอนุมตั ิ แล้วเท่านั้น โดยวงเงินสิ นเชื่อจะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบริ ษทั
เป็ นประจาทุกปี และอาจมีการปรับปรุ ง ในระหว่างปี ขึ้นอยู่กบั ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารของ
กลุ่มบริ ษทั การกาหนดวงเงินดังกล่าวเป็ นการช่วยลดความเสี่ ยงของการกระจุกตัวและบรรเทาผลขาดทุน
ทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากผิดนัดชาระของคู่สัญญา
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ยที่ สาคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝากสถาบันการเงิน สิ นทรัพย์ทาง
การเงินหมุนเวียนอื่น ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่า เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน เงินกูย้ ืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และ หนี้ สินตามสัญญาเช่า อย่างไรก็ตาม สิ นทรัพย์
และหนี้ สินทางการเงิ นส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรื อมี อตั ราดอกเบี้ยคงที่ ซ่ ึ ง
ใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบนั
กลุ่มบริ ษทั บริ หารความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยจากจัดหาเงินกูย้ ืมที่มีอตั ราดอกเบี้ยผันแปรในสัดส่ วนที่
ใกล้เคียงกัน โดยกลุ่มบริ ษทั มีนโยบายที่จะรักษาสัดส่ วนของเงิ นกูย้ ืมที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ไว้ในระดับที่
เหมาะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินที่สาคัญสามารถจัดตาม
ประเภทอัตราดอกเบี้ย และสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตาม
วันที่ครบกาหนด หรื อ วันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึง
ก่อน) ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ภายใน
มากกว่า 1 มากกว่า
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
1 ปี
ถึง 5 ปี
5 ปี
ตามราคาตลาด
อัตราดอกเบี้ย
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

2

8

14

312
-

51
8
-

312
51
8
24

0.05 - 0.25
0.30

5

23

5

1,395
-

61
-

1,395
61
33

MLR - อัตราคงที่
3.20 - 4.33
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ภายใน
มากกว่า 1 มากกว่า
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
1 ปี
ถึง 5 ปี
5 ปี
ตามราคาตลาด
อัตราดอกเบี้ย
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

2

7

16

363
-

326
11
-

363
326
11
25

0.05 - 0.25
0.30

7

27

4

1,574
-

43
-

1,574
43
38

MLR - อัตราคงที่
4.04 - 4.33

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
ผลกระทบต่อกาไรก่อนภาษีของกลุ่มบริ ษทั จากการเปลี่ยนแปลงที่ อาจเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลของอัตรา
ดอกเบี้ ยของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ที่ มีอตั ราดอกเบี้ ยที่ ปรั บขึ้นลงตามอัตราตลาด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 แสดงได้ดงั นี้
สกุลเงิน
บาท

เพิ่มขึ้น / ลดลง
(ร้อยละ)
+0.25
-0.25

ผลกระทบต่อกาไรก่อนภาษี
(พันบาท)
1,031
(1,031)

การวิเคราะห์ผลกระทบข้างต้นจัดทาขึ้นโดยใช้สมมติ ฐานว่าจานวนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
และตัวแปรอื่นทั้งหมดคงที่ตลอด 1 ปี และยังถือเสมือนว่าอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้งลงตามอัตราของเงิ นกูย้ ืม
ไม่ได้มีอตั ราดอกเบี้ยที่กาหนดไว้แล้ว ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจึงมีผลกระทบต่อ
ดอกเบี้ ยที่ ตอ้ งชาระตลอด 12 เดื อนเต็ม (ทั้งนี้ ข้อมูลนี้ ไม่ใช้การคาดการณ์ หรื อพยากรณ์ สภาวะตลาดใน
อนาคต)
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
กลุ่มบริ ษทั มีการติดตามความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการจ่ายชาระเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
การใช้เงินกูย้ ืมธนาคารและสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินประมาณร้อยละ 34
ที่จะครบกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี เมื่อเทียบกับมูลค่าตามบัญชี ท้ งั หมดของหนี้ สินดังกล่าวที่แสดงอยู่ใน
งบการเงิ น (2563: ร้ อ ยละ 17) (เฉพาะบริ ษ ัท ฯ: ร้ อ ยละ 34 (2563: ร้ อ ยละ 18)) กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้ป ระเมิ น
การกระจุกตัวของความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับการกูย้ มื เงินเพื่อนาไปชาระหนี้สินเดิมและได้ขอ้ สรุ ปว่าความเสี่ ยง
ดังกล่าวอยูใ่ นระดับต่ากลุ่มบริ ษทั มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของเงินทุนที่หลากหลายอย่างเพียงพอ
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รายละเอียดการครบกาหนดชาระของหนี้ สินทางการเงินที่ ไม่ใช่ตราสารอนุ พนั ธ์ของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซึ่ ง พิ จารณาจากกระแสเงิ นสดตามสัญญาที่ ย งั ไม่คิดลดเป็ นมูล ค่าปั จจุ บนั
สามารถแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)

เมื่อทวงถาม
รายการที่ไม่ ใช่ ตราสารอนุพนั ธ์
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อนื่
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ ืมระยะยาว
รวมรายการที่ไม่ ใช่ ตราสารอนุพนั ธ์

-

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ไม่เกิน
มากกว่า
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
60,692
6,588
489,341
556,621

25,517
1,026,330
1,051,847

4,633
4,633

รวม
60,692
36,738
1,515,671
1,613,101
(หน่วย: พันบาท)

เมื่อทวงถาม
รายการที่ไม่ ใช่ ตราสารอนุพนั ธ์
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อนื่
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ ืมระยะยาว
รวมรายการที่ไม่ ใช่ ตราสารอนุพนั ธ์

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ไม่เกิน
มากกว่า
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
59,782
6,588
489,341
555,711

25,517
1,026,330
1,051,847

4,633
4,633

รวม
59,782
36,738
1,515,671
1,612,191
(หน่วย: พันบาท)

เมื่อทวงถาม
รายการที่ไม่ ใช่ ตราสารอนุพนั ธ์
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อนื่
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ ืมระยะยาว
รวมรายการที่ไม่ ใช่ ตราสารอนุพนั ธ์

-

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ไม่เกิน
มากกว่า
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
42,569
8,598
397,240
448,407

24,709
1,490,934
1,515,643

10,811
10,811

รวม
42,569
44,118
1,888,174
1,974,861
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(หน่วย: พันบาท)

เมื่อทวงถาม
รายการที่ไม่ ใช่ ตราสารอนุพนั ธ์
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อนื่
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ ืมระยะยาว
รวมรายการที่ไม่ ใช่ ตราสารอนุพนั ธ์

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ไม่เกิน
มากกว่า
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
78,496
8,598
397,240
484,334

24,709
1,490,934
1,515,643

10,811
10,811

รวม
78,496
44,118
1,888,174
2,010,788

35.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
เนื่องจากเครื่ องมือทางการเงินส่ วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินกูย้ ืมระยะยาวมีอตั รา
ดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด กลุ่มบริ ษทั จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินใกล้เคียง
กับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ในระหว่างปี ปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
36. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาคัญของกลุ่มบริ ษทั คือการจัดให้มีซ่ ึงโครงสร้างทุนที่เหมาะสม
เพื่ อ สนับ สนุ น การดาเนิ น ธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม บริ ษ ทั และเสริ มสร้ า งมูล ค่ าการถื อ หุ้น ให้กับ ผูถ้ ื อ หุ้น รวมถึ ง
การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินตามที่กาหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ โดยกลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามเงื่ อนไข
ทางการเงินดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่รายงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้สินรวมต่อทุนเท่ากับ 0.38:1 (2563: 0.47:1)
37. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่ อ วัน ที่ 19 มกราคม 2565 บริ ษัท ฯได้เ ข้า ท าสั ญ ญาซื้ อที่ ดิ น แปลงหนึ่ งรวมจ านวน 264 ล้า นบาท
โดยได้ชาระค่าที่ดินแล้วทั้งจานวนและได้จดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินดังกล่าวในวันเดียวกัน ทั้งนี้
บริ ษ ัท ฯได้เ ข้า ท าสัญ ญาเงิ นกู้ยืม ระยะยาวกับ สถาบัน การเงิ น แห่ ง หนึ่ ง โดยมี ว งเงิ น รวม 389 ล้า นบาท
เพื่อใช้ในการซื้ อที่ดินและดาเนินโครงการบนที่ดินดังกล่าว โดยบริ ษทั ฯได้จดจานองที่ดินเป็ นหลักประกัน
สาหรับวงเงินกูย้ มื นี้โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - อัตราคงที่ต่อปี และมีกาหนดชาระคืนเงินต้นในอัตรา
ร้อยละของมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ที่เป็ นหลักประกันที่มีการโอนกรรมสิ ทธิ์ และต้องชาระคืนเงินต้นทั้งหมด
เมื่อครบกาหนด 60 เดือน นับจากวันที่เบิกเงินกูค้ รั้งแรก ปัจจุบนั บริ ษทั ฯได้ทาการเบิกใช้วงเงินดังกล่าวแล้ว
จานวน 169 ล้านบาท
38. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
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