
 

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 



 
 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม            

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบ

กระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบ

ยอ่ของบริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และไดส้อบทาน

ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวม

เรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูล

ทางการเงินระหวา่งกาลเหล่านีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วน

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของ

ขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เรือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถาม

บุคลากร ซึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอืน 

การสอบทานนีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถได ้                 

ความเชือมนัว่าจะพบเรืองทีมีนยัสาํคญัทงัหมดซึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันนัขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง

ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลทีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบสิงทีเป็นเหตุใหเ้ชือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐาน         

การบญัชีฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

กิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ ์

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4496 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 11 สิงหาคม 2564 



บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 305,108 362,559 298,986 361,033

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น 3 80,431 325,583 75,091 300,051

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 4 8,867 10,899 14,738 41,922

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละสินคา้คงเหลือ 5 3,015,475 3,020,340 3,020,276 3,024,946

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 36,830 12,079 36,830 12,080

ตน้ทุนเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 11 85,725 136,227 85,725 136,227

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 52,499 15,667 50,929 14,356

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,584,935 3,883,354 3,582,575 3,890,615

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า 6.1 21,733 23,614 21,733 23,614

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 - - 505,374 505,374

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 8 877,725 883,749 916,133 922,664

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 423,664 430,160 247,427 251,333

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 14 34,500 37,636 34,500 37,636

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9,611 10,477 9,600 10,477

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 34,098 33,523 32,960 32,511

ที่ดินและส่วนปรับปรุงรอการพฒันา 10 1,872,268 1,794,991 1,737,740 1,660,485

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 73,100 105,999 68,115 101,021

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,346,699 3,320,149 3,573,582 3,545,115

รวมสินทรัพย์ 6,931,634 7,203,503 7,156,157 7,435,730

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 2 - - 20,000 -

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 12 43,852 42,568 43,356 78,495

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวที่ถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 13 311,112 226,920 311,112 226,920

หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี 14 5,603 7,088 5,603 7,088

เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ 137,083 279,400 135,745 278,677

ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย 98,265 120,878 97,068 119,967

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 10,436 53,327 10,436 53,327

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 57,847 64,091 57,257 63,314

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 664,198 794,272 680,577 827,788

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 13 1,253,936 1,347,199 1,253,936 1,347,199

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 14 28,962 31,393 28,962 31,393

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 29,730 29,864 21,697 22,461

เงินประกนังานก่อสร้าง 25,530 32,011 25,530 32,011

เงินรับล่วงหน้าค่าเช่าท่ีดิน 6.2 3,198 2,861 3,198 2,861

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 21,860 32,336 21,860 32,336

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 21,886 18,031 21,879 18,005

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,385,102 1,493,695 1,377,062 1,486,266

รวมหนีสิ้น 2,049,300 2,287,967 2,057,639 2,314,054

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

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

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

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

ส่วนตํ่ากวา่มูลค่าหุ้นสามญั (429,265) (429,265) (429,265) (429,265)

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 979 979 979 979

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 80,004 80,004 80,004 80,004

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 21,596 52,833 424,554 447,712

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้ือหุ้น 74,131 74,131 - -

รวมส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 4,769,691 4,800,928 5,098,518 5,121,676

ส่วนของผูม้ีส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 112,643 114,608 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,882,334 4,915,536 5,098,518 5,121,676

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,931,634 7,203,503 7,156,157 7,435,730
- - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 292,484 628,795 292,627 628,795

รายไดจ้ากค่าบริการ 8,965 6,648 1,048 197

รายไดค้่าเช่า 9,951 9,683 9,951 9,684

รายไดอ่ื้น 14,195 5,586 15,021 6,428

รวมรายได้ 325,595 650,712 318,647 645,104

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ 215,233 452,156 215,255 452,156

ตน้ทุนค่าบริการ 7,399 7,453 444 801

ตน้ทุนค่าเช่า 7,313 7,328 7,569 7,584

ค่าใช้จ่ายในการขายและจดัจาํหน่าย 32,165 53,882 31,693 53,431

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 60,732 55,349 56,358 51,193

รวมค่าใช้จ่าย 322,842 576,168 311,319 565,165

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,753 74,544 7,328 79,939

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (6,219) (2,871) (6,355) (2,871)

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (3,466) 71,673 973 77,068

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 15 1,055 (17,749) 992 (17,821)

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (2,411) 53,924 1,965 59,247

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - - - -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (2,411) 53,924 1,965 59,247

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนที่เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (1,543) 54,961 1,965 59,247

ส่วนที่เป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (868) (1,037) - -

(2,411) 53,924 1,965 59,247

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (1,543) 54,961 1,965 59,247

ส่วนที่เป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (868) (1,037) - -

(2,411) 53,924 1,965 59,247

(หน่วย: บาท)

กําไรต่อหุ้น 16

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (0.0003) 0.0109 0.0004 0.0118

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 562,080 776,454 562,223 776,454

รายไดจ้ากค่าบริการ 15,314 25,720 1,702 721

รายไดค้่าเช่า 19,809 21,487 19,789 21,472

รายไดอ่ื้น 59,314 11,813 61,118 13,979

รวมรายได้ 656,517 835,474 644,832 812,626

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ 412,457 555,892 412,479 555,892

ตน้ทุนค่าบริการ 14,223 17,921 1,030 1,553

ตน้ทุนค่าเช่า 14,572 14,907 15,080 15,418

ค่าใช้จ่ายในการขายและจดัจาํหน่าย 64,861 76,924 63,896 75,954

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 117,960 119,936 109,585 110,819

รวมค่าใช้จ่าย 624,073 785,580 602,070 759,636

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 32,444 49,894 42,762 52,990

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (11,219) (4,720) (11,367) (4,720)

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 21,225 45,174 31,395 48,270

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 15 (4,215) (13,640) (4,341) (13,783)

กําไรสําหรับงวด 17,010 31,534 27,054 34,487

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - - - -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 17,010 31,534 27,054 34,487

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกําไร

ส่วนที่เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 18,975 32,167 27,054 34,487

ส่วนที่เป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,965) (633) - -

17,010 31,534 27,054 34,487

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 18,975 32,167 27,054 34,487

ส่วนที่เป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,965) (633) - -

17,010 31,534 27,054 34,487

(หน่วย: บาท)

กําไรต่อหุ้น 16

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

   กาํไรส่วนที่เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.0038 0.0064 0.0054 0.0069

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนเกินทุนจาก ส่วนของผูม้ี

ทุนเรือนหุ้น การเปล่ียนแปลง รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สียที่ไม่มี

ที่ออกและ ส่วนตํ่ากวา่ ส่วนทุนจากการจ่าย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สัดส่วนการถือหุ้น รวมองคป์ระกอบอ่ืน ผูถื้อหุ้น อาํนาจควบคุม รวม

ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญัโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ (ขาดทุนสะสม) ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถื้อหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุ้น

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

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - - 32,167 - - 32,167 (633) 31,534

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 5,022,246 (429,265) 979 68,004 (93,996) 74,131 74,131 4,642,099 110,988 4,753,087

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 5,022,246 (429,265) 979 80,004 52,833 74,131 74,131 4,800,928 114,608 4,915,536

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18) - - - - (50,212) - - (50,212) - (50,212)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - - 18,975 - - 18,975 (1,965) 17,010

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 5,022,246 (429,265) 979 80,004 21,596 74,131 74,131 4,769,691 112,643 4,882,334
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กาํไรสะสม

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนทุนจากการ

ทุนเรือนหุน้ทีออก ส่วนตาํกวา่ จ่ายโดยใช้ รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั หุน้เป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                       -                       -                       -                       34,487             34,487             

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2563 5,022,246         (429,265)          979                  68,004             191,749           4,912,960         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 5,022,246         (429,265)          979                  80,004             447,712           5,121,676         

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18) -                       -                       -                       -                       (50,212)            (50,212)            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                       -                       -                       -                       27,054             27,054             

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2564 5,022,246         (429,265)          979                  80,004             424,554           5,098,518         

-                       -                       -                       -                   -                       -                       

-                       -                       -                       -                       -                       -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม

บริษทั อสีเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2564

งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 21,225 45,174 31,395 48,270

ปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน:

   ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยล์ดลงจากการ

      โอนเป็นตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 413,062 556,702 413,062 556,702

   โอนกลบัขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ (605) (810) (605) (810)

   ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลบั) 328 - 328 -

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 32,793 31,280 30,514 28,845

   ส่วนลดรับจากค่าเช่า (600) (160) (600) (160)

   สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,930 3,263 2,300 2,550

   รายไดร้ับล่วงหน้า (1,147) (6,596) - -

   รับรู้รายไดต้ามสัญญาเช่า (688) (694) (688) (694)

   กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงิน (71) (49) (62) (49)

   กาํไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน (39) (74) (39) -

   ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่าย

      อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 1 7 1 7

   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 97 (425) 26 (425)

   กาํไรจากการจาํหน่ายที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินรอพฒันา - - (121) -

   ตน้ทุนทางการเงิน 11,219 3,769 11,367 3,769

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินดาํเนินงาน 478,505 631,387 486,878 638,005

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพิ่มข้ึน)

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 1,704 (1,876) 26,999 (4,239)

   ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละสินคา้คงเหลือ (298,982) (427,586) (299,177) (427,639)

   เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง (35,039) (6,007) (35,039) (6,007)

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น (36,831) (3,754) (36,570) (3,540)

   ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าและเงินรับล่วงหน้าค่าเช่าท่ีดิน 2,904 2,904 2,904 2,904

   ตน้ทุนเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 50,502 737 50,502 737

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 859 (15,603) 857 (15,573)

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอื่น 1,143 (15,638) (35,103) (17,941)

   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (22,630) (14,878) (23,036) (14,945)

   เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ (141,170) 108,629 (142,932) 103,854

   หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (6,244) 16,247 (6,057) 16,460

   เงินประกนังานก่อสร้าง (6,481) 12,345 (6,481) 12,345

   จ่ายหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน (3,063) (1,871) (3,063) (1,871)

   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 3,856 1,868 3,873 1,884

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (10,967) 286,904 (15,445) 284,434

จ่ายดอกเบี้ย (25,983) (44,865) (26,011) (44,865)

จ่ายภาษีเงินได้ (58,165) (8,892) (58,157) (8,843)

รับคืนภาษีเงินได้ - 19,611 - 19,611

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (95,115) 252,758 (99,613) 250,337

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากประจาํเพิ่มข้ึน - (1) - (1)

ซ้ือเคร่ืองมือทางการเงิน (7,000) (7,775) - (7,775)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเคร่ืองมือทางการเงิน 252,262 77,585 225,062 77,585

ซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (1,488) (3,516) (1,488) (3,516)

ซ้ืออาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (13,552) (48,578) (13,450) (44,122)

ซ้ือที่ดินและส่วนปรับปรุงรอการพฒันา (128,059) - (128,059) -

เงินสดจ่ายเพื่อการไดม้าซ่ึงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (1,200) - (1,200) -

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ - 626 - 626

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 12 - 12 -

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 100,975 18,341 80,877 22,797

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 180,000 259,000 180,000 259,000

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย - - 25,000 -

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 364,458 975,504 364,458 975,504

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย - - (5,000) -

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (180,000) (530,293) (180,000) (530,293)

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (373,529) (449,985) (373,529) (449,985)

ชาํระคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่า (4,110) (4,576) (4,110) (4,576)

จ่ายเงินปันผล (50,130) (3) (50,130) (3)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (63,311) 249,647 (43,311) 249,647

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (57,451) 520,746 (62,047) 522,781

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 362,559 101,721 361,033 95,798

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด 305,108 622,467 298,986 618,579

- -

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่มิใช่เงินสด

   โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 10,288 25,236 10,288 25,236

   โอนที่ดินรอการพฒันาเป็นตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 82,829 - 82,829 -

   โอนที่ดินรอการพฒันาเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น - 16,011 - 16,011

   โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 15,493 41,719 15,493 41,719

   โอนอุปกรณ์เป็นตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ - 1,265 - 1,265

   โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพยห์มุนเวียนอื่น - 24 - 24

   โอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่นเป็นท่ีดินและส่วนปรับปรุงรอการพฒันา 32,047 - 32,047 -

   ลูกหน้ีที่ดินและส่วนปรับปรุงรอการพฒันา - - 143 -

   เจ้าหน้ีค่าซ้ืออุปกรณ์ 1,253 179 1,076 148

   เจ้าหน้ีค่าซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 279 - 279 -

   เงินปันผลคา้งจ่าย 1,013 931 1,013 931

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

1. ข้อมูลทัวไป

1.1 ข้อมูลทัวไปของบริษัทฯ

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึงจัดตังและ

มีภูมิลาํเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษทัฯ คือการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์บริษทัฯมีกลุ่มซันไรส์

ซึงเป็นกลุ่มบริษทัทีจดทะเบียนจดัตงัในประเทศไทยเป็นผูถ้ือหุ้นใหญ่ ประกอบด้วย

สัดส่วนการถือหุ้น

(ร้อยละของทุนชาํระแลว้)

(ณ วนัที 28 พฤษภาคม 2564*)

1. บริษทั กรุงเทพโทรทศัน์และวิทยุ จาํกดั 43.65

2. บริษทั บีบีทีวี เอ็คควิตี จาํกดั 11.03

3. บริษทั ซันไรส์ อีคิวตี จาํกดั 5.56

4.   บุคคล 2.61

5.   บุคคล 2.07

*วนัปิดสมุดทะเบียนผูถ้ือหุ้นครงัล่าสุด

ทีอยู่ตามทีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ที 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ทีปัจจุบันยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ

อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

ของการดํา เนินธุรกิจ  ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าว

และประเมินผลกระทบทางการเงินเกียวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนีสินและหนีสินที

อาจเกิดขึนอย่างต่อเนือง ทงันีธุรกิจสปอร์ตคลบั การก่อสร้างโครงการของบริษทัฯและธุรกิจสนามกอลฟ์

ของบริษัทย่อย ได้มีการหยุดชัวคราวในบางช่วง ตามมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค 

COVID-19 ของทางราชการ
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1.3  เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบับที 34 เรือง การรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้แสดงรายการ

ในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น และ

งบกระแสเงินสดเพิมเติมให้อยู่ในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนเพือให้ขอ้มูลเพิมเติมจากงบการเงินประจาํปีทีนาํเสนอครังล่าสุด 

ดังนันขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเกียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 

เพือไม่ให้ขอ้มูลทีนําเสนอซําซ้อนกับขอ้มูลทีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้ขอ้มูลทางการเงิน

ระหว่างกาลนีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับทีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยนี

1.4  เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปีสินสุดวนัที

31 ธนัวาคม 2563 โดยไม่มีการเปลียนแปลงโครงสร้างเกียวกับบริษทัย่อยในระหว่างงวด

1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชี

ทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไดร้ับ

การปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกียวกบัวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบตัิ

ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบตัินีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ

งบการเงินของกลุ่มบริษทั
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ข.   มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมใน

หรือหลังวันที 1 มกราคม 2565

สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซึงจะมีผล

บงัคบัใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2565 มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกียวกับวิธีปฏิบตัิ

ทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบตัิหรือ

ขอ้ยกเวน้ชวัคราวกบัผูใ้ช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเชือว่าการปรับปรุงมาตรฐานนีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบ

การเงินของกลุ่มบริษทั

1.6 นโยบายการบัญชีทีสําคัญ

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัทีใช้ในงบ

การเงินสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563

2. รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกัน

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจทีสําคญักับบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั รายการ

ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามทีตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการ

ทีเกียวขอ้งกันเหล่านนั ซึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้ังนี

(หน่วย: พนับาท)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

รายการธุรกิจกบับริษัทย่อย

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)

รายไดค้่าบริการจดัการส่วนกลาง - - 212 212 - - 424 424

ขายสินทรัพย์ - - 143 - - - 143 -

รายไดอ้ืน - - 736 714 - - 1,497 1,935

ค่าบริการจ่าย - - 13 463 - - 25 1,233

ดอกเบียจ่าย - - 137 - - - 149 -

รายการธุรกิจกบักิจการทีเกียวขอ้งกนั

ค่าเช่าพนืทีอาคารและค่าบริการ 1,624 1,611 1,624 1,611 3,241 3,303 3,241 3,303

ค่าบริการ 1,372 1,978 1,372 1,978 2,689 3,992 2,689 3,992
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รายการระหว่างกันของบริษทัฯกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัมีนโยบายการกาํหนดราคาดงันี

- ค่าบริการจดัการส่วนกลาง ค่าเช่าพนืทีอาคารและค่าบริการเป็นไปตามเกณฑ์ทีตกลงร่วมกนั

- ค่าขายสินทรัพยเ์ป็นไปตามราคาทีตกลงกนั

- รายไดอ้ืนเป็นไปตามเกณฑ์ทีคิดกับบุคคลทวัไป

- ค่าบริการจ่ายเป็นไปตามเกณฑ์ทีคิดกบับุคคลทวัไป

- ดอกเบยีจ่ายเป็นไปตามราคาตามสัญญา

ลกัษณะความสัมพนัธ์

รายชือบริษทั ความสัมพนัธ์ เกียวข้องโดย

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ รีสอร์ท จาํกดั บริษทัย่อย ถือหุ้นทางตรงและมีผูบ้ริหารร่วมกนั

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ ไลซัน นิวเวิลด ์จาํกดั บริษทัย่อย ถือหุ้นทางตรงและมีผูบ้ริหารร่วมกนั

กลุ่มบุคคลผูเ้กียวขอ้งของบริษทั กรุงเทพ

โทรทัศน์และวิทยุ จาํกดั กิจการและบุคคลที

เกียวขอ้งกัน

ผูถ้ือหุ้นทางตรงและทางอ้อมและมี

ผูบ้ริหารบางท่านร่วมกนั

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการทีเกียวขอ้งกันมีรายละเอียดดงันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

2564 2563 2564 2563

 (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)

ลูกหนีอืน (หมายเหต ุ4)

บริษทัย่อย - - 5,908 31,159

เจ้าหนีอนื (หมายเหตุ 12)

บริษทัย่อย - - 329 37,279

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 956 952 956 952

รวม 956 952 1,285 38,231

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

บริษทัย่อย - - 184 63

เงินประกัน

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

เงินกู้ยืมระยะสันจากบริษัททเีกียวข้องกัน

เงินกู้ยืมระยะสนัจากบริษทัย่อย - - 20,000 -
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บริษัทฯมีเงินกู้ยืมระยะสันจากบริษัทย่อยในรูปตัวสัญญาใช้ เงินคงเหลือรวมจํานวน 20 ล้านบาท

(31 ธันวาคม 2563: ไม่มี) เป็นเงินให้กู้ยืมเพือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ โดยมีอัตรา

ดอกเบียเงินกู้ยืมกําหนดจากอัตราเฉลียระหว่างอัตราดอกเบียเงินฝากประจําและอัตราดอกเบียเงินกู้

ระยะสัน เงินให้กูย้ืมดังกล่าวมีกาํหนดชาํระคืนภายใน 1 ปี

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยมี

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงานทีให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดังต่อไปนี

(หน่วย: พนับาท)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

ผลประโยชน์ระยะสัน 9,259 8,458 8,621 8,125 19,848 18,211 18,574 17,073

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 603 700 582 686 1,206 1,400 1,164 1,372

รวม 9,862 9,158 9,203 8,811 21,054 19,611 19,738 18,445

3. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563

จาํนวนเงิน อตัราดอกเบีย จาํนวนเงิน อตัราดอกเบยี

(ร้อยละต่อปี) (ตรวจสอบแล้ว) (ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน - สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย

เงินฝากประจาํอาย ุ12 เดือน 45 0.15 44 0.25

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน - สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 80,338 325,479

บวก: กาํไรทียงัไม่เกิดขึน

จากการเปลียนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน 48 60

รวม 80,431 325,583
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 (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563

จาํนวนเงิน อตัราดอกเบีย จาํนวนเงิน อตัราดอกเบีย

(ร้อยละต่อปี) (ตรวจสอบแล้ว) (ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน - สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย

เงินฝากประจาํอายุ 12 เดือน 45 0.15 44 0.25

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน - สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 75,000 300,000

บวก: กาํไรทียงัไม่เกิดขึน

จากการเปลียนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน 46 7

รวม 75,091 300,051

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหนึงมีเงินลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินและ

กองทุนรวมตราสารแห่งหนี ซึงเน้นลงทุนในตราสารหนีภาครัฐ และตราสารหนีของสถาบนัการเงิน และ

บริษทัเอกชน หรือเงินฝากธนาคาร

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯและบริษทัย่อยแห่งหนึงมีเงินลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน ซึงเน้น

ลงทุนในตราสารหนีภาครัฐ และตราสารหนีของสถาบนัการเงิน และบริษทัเอกชน หรือเงินฝากธนาคาร

4. ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน

2564

31 ธันวาคม

2563

30 มิถุนายน

2564

31 ธันวาคม

2563

(ตรวจสอบแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

ลูกหนีการค้า - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน

ยังไม่ถึงกาํหนดชาํระ 473 539 456 434

ค้างชาํระไม่เกิน 3 เดือน 1,617 1,249 1,617 1,228

ค้างชาํระ 3 - 6 เดือน 25 94 25 94

ค้างชาํระ 6 - 12 เดือน 132 - 132 -

ค้างชาํระมากกว่า 12 เดือน 305 331 184 201

รวมลูกหนีการค้า 2,552 2,213 2,414 1,957
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน

2564

31 ธันวาคม

2563

30 มิถุนายน

2564

31 ธันวาคม

2563

(ตรวจสอบแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

ลูกหนีอืน

ลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน 

    (หมายเหตุ 2) - - 5,908 31,159

ลูกหนีอืน - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน 2,454 4,970 2,454 4,968

รายได้ค้างรับ 1,243 1,148 1,243 1,148

เงินทดรองจ่าย 3,333 2,955 3,312 2,955

ดอกเบียค้างรับ 1 1 1 1

รวมลูกหนีอืน 7,031 9,074 12,918 40,231

หัก : ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่า

จะเกิดขึน (716) (388) (594) (266)

รวมลูกหนีอืน - สุทธิ 6,315 8,686 12,324 39,965

รวมลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน - สุทธิ 8,867 10,899 14,738 41,922

5. ต้นทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์และสินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2564 2563 2564 2563

(ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

ทีดิน 2,100,200 2,179,781 2,105,503 2,185,084

งานระหว่างกอ่สร้าง 916,068 841,761 916,068 841,761

รวม 3,016,268 3,021,542 3,021,571 3,026,845

หัก: สํารองคา่เผือผลขาดทุนจากการ

ลดลงของมูลค่าโครงการ (1,295) (1,899) (1,295) (1,899)

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์- สุทธิ 3,014,973 3,019,643 3,020,276 3,024,946

สินคา้คงเหลอือืน 502 697 - -

รวม 3,015,475 3,020,340 3,020,276 3,024,946

บริษัทฯได้นําทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างซึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 จํานวน

2,529 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 2,825 ลา้นบาท) ไปคาํประกนัสินเชือทีไดร้ับจากธนาคาร
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ในระหว่างงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯได้รวมตน้ทุนการกู้ยืมเขา้เป็นตน้ทุนพฒันา

อสังหาริมทรัพยจ์าํนวน 15 ลา้นบาท (2563: 42 ลา้นบาท)

ขอ้มูลเพมิเติมเกียวกบัโครงการของบริษทัฯ

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน

2564

31 ธนัวาคม

2563

มูลค่าประมาณของโครงการทีเปิดดาํเนินการอยู่และ

เริมมีการทาํสัญญาแลว้ 8,258 9,462

จาํนวนเงินทีไดท้าํสัญญาจะซือจะขายซือทีดินพร้อมสิงปลกูสร้าง 4,289 5,690

ร้อยละของยอดขายรวมของโครงการทีเปิดดาํเนินการอยู่ 51.93 60.13

จาํนวนเงินตามสัญญาจะซือจะขายทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง

ทียงัไม่ไดร้ับรู้เป็นรายได้ * 1,709 2,144

*รายไดที้คาดว่าจะรับรู้ในอนาคต ซึงจะรับรู้เป็นรายไดใ้นอีก 1- 2 ปี

6. ลูกหนีตามสัญญาเช่า / เงินรับล่วงหน้าค่าเช่าทดีิน

เมือว ันที 23 สิงหาคม 2550 บริษัทฯทําสัญญาให้เช่าทีดินและอาคารศูนย์การค้ากับบริษัทแห่งหนึง

มีระยะเวลาเช่า 25 ปี 5 เดือน นับจากว ันที 23 สิงหาคม 2550 โดยมีค่าเช่าทังหมดรวมจํานวนเงิน

97.3 ล้านบาท ซึงบริษัทฯได้รับค่าเช่าตามสัญญา ณ ว ันจดทะเบียนรวมจํานวน 24 ล้านบาท และ

ส่วนทีเหลือได้รับค่าเช่างวดแรกสําหรับระยะเวลาเช่า 17 เดือน ในอตัรา 2.4 ลา้นบาท จากนันเป็นค่าเช่า

รายปี โดยปีที 2-5 ค่าเช่าปีละ 2.4 ล้านบาท จากนันอัตราค่าเช่าเพิมขึนร้อยละ 10 ทุกๆ 5 ปี บริษัทฯ

รับรู้รายได้ค่าเช่าทีดินและอาคารตามสัญญาเช่าโดยวิธีการปันส่วนค่าเช่าทงัหมดตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมของทีดินและอาคารศูนยก์ารคา้โดยมีรายละเอียดดังนี

6.1 ค่าเช่าอาคารทังหมดตามสัญญาคิดเป็นจาํนวน 64.2 ลา้นบาท โดยบริษทัฯได้รับเงินล่วงหน้าค่าเช่าอาคาร

ณ วนัจดทะเบียนเช่าคิดเป็นจาํนวน 15.8 ลา้นบาท และส่วนทีเหลือรับชาํระในอตัราร้อยละ 66 ของค่าเช่า

แต่ละปีตามสัญญาขา้งตน้ บริษทัฯรับรู้เป็นค่าเช่าอาคารตามสัญญาเช่า ซึงมีลูกหนีตามสัญญาเช่าคงเหลือดงันี
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       (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม

เงินลงทุนขนัตน้ตามสัญญาเช่า 1,917 8,433 13,704 24,054

รายไดท้างการเงินรอรับรู้ (74) (236) (168) (478)

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขนัตาํที

ลูกหนีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 1,843* 8,197 13,536 23,576

*รวมบนัทึกอยู่ในสินทรัพยห์มุนเวียนอืน

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม

เงินลงทุนขนัตน้ตามสัญญาเช่า 1,917 8,241 15,812 25,970

รายไดท้างการเงินรอรับรู้ (76) (248) (192) (516)

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขนัตาํที

ลูกหนีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 1,841* 7,993 15,620 25,454

*รวมบนัทึกอยู่ในสินทรัพยห์มุนเวียนอืน

6.2 ค่าเช่าทีดินทงัหมดตามสัญญาเช่าคิดเป็นจาํนวน 33.1 ลา้นบาท โดยบริษทัฯได้รับเงินล่วงหน้าค่าเช่าทีดิน 

ณ วนัจดทะเบียนเช่าคิดเป็นจาํนวน 8.2 ลา้นบาท และส่วนทีเหลือรับชาํระในอตัราร้อยละ 34 ของค่าเช่าแต่

ละปีตามสัญญาขา้งตน้ บริษทัฯทยอยรับรู้เป็นรายไดค้่าเช่าทีดินตามสัญญาเช่าดาํเนินงานตลอดอายุสัญญาเช่า

โดยมีรายละเอียด ดังนี
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  (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน

2564

31 ธนัวาคม

2563

(ตรวจสอบแลว้)

จาํนวนเงินขนัตาํทีลูกหนีตอ้งจ่ายทงัสินตามสัญญาเช่า

ดาํเนินงานคงเหลือ

ภายใน 1 ปี 1,036 987

1 - 5 ปี 4,344 4,246

เกินกว่า 5 ปี 6,521 8,146

รวม 11,902 13,379

บวก: เงินรับล่วงหนา้ค่าเช่าทีดิน (สุทธิจากการรับรูร้ายได)้ 3,198 2,861

รายไดค้่าเช่าทีดนิรอการรับรู้ในอนาคต 15,100 16,240

7.  เงินลงทนุในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามทีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชือบริษทั ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ค่าเผือการดอ้ยค่า สุทธิ

30 มถิุนายน 31 ธันวาคม 30 มถิุนายน 31 ธันวาคม 30 มถิุนายน 31 ธันวาคม 30 มถิุนายน 31 ธันวาคม 30 มถิุนายน 31 ธันวาคม

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

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

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ ไลซัน

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

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

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ มีสิทธิสมาชิกสนามกอล์ฟคงเหลือจาํนวน 264

หน่วยสมาชิก ซึงบริษัทฯไม่ได้บันทึกบัญชีสิทธิสมาชิกสนามกอล์ฟดังกล่าวไวใ้นงบการเงิน เนืองจาก

บริษทัฯไดร้ับสิทธิสมาชิกดงักล่าวจากการลงทุนในบริษทัย่อยแห่งหนึงโดยไม่คิดมูลค่า
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8. อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน

มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563  แสดง

ไดด้ังนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ทีดิน

อาคารและ

ส่วนปรับปรุง

อาคาร รวม

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564:

ราคาทุน 704,657 716,358 1,421,015

หัก: ค่าเสือมราคาสะสม - (506,590) (506,590)

หัก: ค่าเผือการดอ้ยค่า (27,676) (9,024) (36,700)

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 676,981 200,744 877,725

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563:

ราคาทุน 704,657 715,133 1,419,790

หัก: ค่าเสือมราคาสะสม - (499,341) (499,341)

หัก: ค่าเผือการดอ้ยค่า (27,676) (9,024) (36,700)

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 676,981 206,768 883,749

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทีดิน

อาคารและ

ส่วนปรับปรุง

อาคาร รวม

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564:

ราคาทุน 704,657 759,283 1,463,940

หัก: ค่าเสือมราคาสะสม - (511,107) (511,107)

หัก: ค่าเผือการดอ้ยค่า (27,676) (9,024) (36,700)

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 676,981 239,152 916,133

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563:

ราคาทุน 704,657 758,057 1,462,714

หัก: ค่าเสือมราคาสะสม - (503,350) (503,350)

หัก: ค่าเผือการดอ้ยค่า (27,676) (9,024) (36,700)

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 676,981 245,683 922,664
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รายการเปลียนแปลงของบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพือการ ลงทุนสําหรับงวดหกเดือนสินสุดว ันที

30 มิถุนายน 2564 สรุปไดด้ังนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงิน

งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 1 มกราคม 2564 883,749 922,664

ซือเพมิ - ราคาทุน

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัทโีอน

1,295

(13)

1,295

(13)

ค่าเสือมราคาสําหรับงวด (7,306) (7,813)

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 877,725 916,133

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯได้นําทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างซึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 282 ลา้น

บาท (31 ธนัวาคม 2563: 82 ลา้นบาท) ไปคาํประกันสินเชือทีไดร้ับจากธนาคาร

9. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

รายการเปลียนแปลงของบญัชีทีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

สรุปได้ดังนี

 (หน่วย: พนับาท)

งบการเงิน

งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 1 มกราคม 2564 430,160 251,333

ซือเพมิ - ราคาทุน 13,615 13,348

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัทีโอน (97) (26)

ค่าเสือมราคาสําหรับงวด (20,014) (17,228)

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2564 423,664 247,427

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯได้นําทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างซึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 25 ลา้น

บาท (31 ธนัวาคม 2563: 2 ลา้นบาท) ไปคาํประกนัสินเชือทีไดร้ับจากธนาคาร



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

13

10. ทีดินและส่วนปรับปรุงรอการพัฒนา

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน

2564

31 ธนัวาคม

2563

30 มิถุนายน

2564

31 ธนัวาคม

2563

 (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)

ทีดิน 1,912,000 1,834,745 1,777,472 1,700,239

ส่วนปรับปรุง 47,125 47,103 47,125 47,103

หัก: ค่าเผือการดอ้ยค่า (86,857) (86,857) (86,857) (86,857)

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 1,872,268 1,794,991 1,737,740 1,660,485

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของทีดินและส่วนปรับปรุงรอการพฒันาสําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที

30 มิถุนายน 2564 สรุปไดด้ังนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงิน

งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 1,794,991 1,660,485

ซือเพมิ - ราคาทุน 128,059 128,059

จาํหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัทีโอน

โอนเขา้ (ออก) - ราคาทุน

-

(50,782)

(22)

(50,782)

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2564 1,872,268 1,737,740

ในเดือน ธันวาคม 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยแห่งหนึง ได้ทาํการขายและแบ่งโฉนดทีดินรอการพฒันา

ส่วนหนึงทีถือกรรมสิทธิร่วมกัน โดยแบ่งทีดินตามการใช้ประโยชน์ บริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งนัน      

ไดจ้ดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิในทีดินดังกล่าวแลว้เมือวนัที 23 ธนัวาคม 2563 และไดช้าํระค่าทีดินแลว้

ทงัจาํนวนในเดือนมกราคม 2564

ณ ว นัที  30 มิถ ุนายน  2564 ทีด ินรอการ พฒั นาส่ว นหนึง จํานว น  1 ลา้นบาท  (เฉพาะ บริษ ทั ฯ :

0.8 ลา้นบาท) (31 ธันวาคม 2563: 1 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 0.8 ล้านบาท)) เป็นทีดินทีถือกรรมสิทธิ

ร่วมระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อยแห่งหนึง โดยบริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกมูลค่าตน้ทุนของทีดินตาม

ส่วนทีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิฝ่ายละกึงหนึง

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯได้นําทีดินและส่วนปรับปรุงรอการพัฒนาซึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี

จาํนวน 1,461 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 1,390 ลา้นบาท) ไปคาํประกันสินเชือทีไดร้ับจากธนาคาร
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11. ต้นทุนเพอืให้ได้มาซึงสัญญาทีทํากับลกูค้า

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 136,227

เพิมขนึระหว่างงวด 11,905

รับรู้ในกาํไรขาดทุน (62,407)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 85,725

12. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน

        (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2564 2563 2564 2563

(ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกัน 35,659 17,544 35,230 16,955

เจา้หนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั

(หมายเหตุ 2) 956 952 1,285 38,231

เจา้หนีอืน - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 7,237 24,072 6,841 23,309

รวม 43,852 42,568 43,356 78,495

13.    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน

 2564

31 ธนัวาคม

2563

(ตรวจสอบแลว้)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 1,565,048 1,574,119

หัก: ส่วนทีถึงกาํหนดชําระภายในหนึงปี (311,112) (226,920)

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 1,253,936 1,347,199
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การเปลียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวสําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 มีรายละเอียดดังนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 1,574,119

บวก: กูเ้พิม 364,458

หัก: จ่ายคนืเงินกู้ (373,529)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 1,565,048

เมือวนัที 25 มกราคม 2564 บริษัทฯได้เขา้ทาํสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบนัการเงินแห่งหนึงโดยมี

วงเงินรวม 112 ลา้นบาท ในอตัราดอกเบียร้อยละ MLR - อตัราคงทีต่อปีและมีกําหนดการเบิกใช้วงเงิน

ดังกล่าวภายใน 12 เดือนนับตงัแต่วนัทาํสัญญา ในระหว่างงวดบริษทัฯยงัไม่ได้เบิกใช้วงเงินกู้ยืมดังกล่าว

บริษทัฯไดจ้ดจาํนองทีดินของบริษทัฯเป็นหลกัประกันสําหรับวงเงินดงักล่าวเมือเดือน เมษายน 2564

เมือวนัที 1 เมษายน 2564 บริษทัฯได้เขา้ทาํสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบนัการเงินอีกแห่งหนึงโดยมี

วงเงินรวม 240 ลา้นบาท ในอตัราดอกเบียร้อยละ MLR - อตัราคงทีต่อปีและมีกําหนดการเบิกใช้วงเงิน

ดังกล่าวภายใน 48 เดือนนับตงัแต่วนัทําสัญญา ในระหว่างงวดบริษทัฯได้เบิกใช้เงินกู้ดังกล่าวแลว้จาํนวน

60 ลา้นบาท เงินกู้ยืมดงักล่าวคาํประกนัโดยทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างของบริษทัฯ

ภายใตส้ัญญาเงินกู้ บริษทัฯตอ้งปฏิบตัิตามเงือนไขทางการเงินบางประการตามทีระบุในสัญญา เช่น การรักษา

อตัราส่วนทางการเงินให้เป็นไปตามอตัราทีกาํหนดในสัญญาและการนําสินทรัพยไ์ปเป็นหลกัประกนั

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาสินเชือกับธนาคารทียงัมิได้เบิกใช้เป็นจาํนวน

2,736 ลา้นบาท  (31 ธนัวาคม 2563: 3,043 ลา้นบาท)

เงินกูย้ืมและวงเงินสินเชือดังกล่าวคาํประกนัโดยทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างของบริษทัฯ
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14.     สัญญาเช่า

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลียนแปลงของบญัชีสินทรัพย์สิทธิการใช้สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

สรุปไดด้ังนี

 (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 1 มกราคม 2564 37,636

เพิมขึนระหว่างงวด 1,200

ค่าเสือมราคาสําหรับงวด (4,336)

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 34,500

ข) หนีสินตามสัญญาเช่า

ยอดคงเหลือหนีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงันี

 (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

2564 2563

(ตรวจสอบแล้ว)

จาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 39,408 44,118

หัก: ดอกเบยีจ่ายรอตดับญัชี (4,843) (5,637)

รวม 34,565 38,481

หัก: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายใน

หนึงปี (5,603) (7,088)

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วน

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 28,962 31,393
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การเปลียนแปลงของบญัชีหนีสินตามสัญญาเช่าสําหรับงวดสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 มีรายละเอียดดงันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 38,481

เพมิขึนจากดอกเบยี 794

ส่วนลดรับในระหว่างงวด (600)

จ่ายชาํระในระหว่างงวด (4,110)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 34,565

15. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณขึนจากกาํไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี

เฉลียทงัปีทีประมาณไว้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 สรุปได้

ดังนี

(หน่วย: พนับาท)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลระหว่างกาล 3,937 9,726 3,937 9,726

รายการปรับปรุงค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้

นิติบุคคลของปีก่อน (1,849) - (1,849) -

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด

ผลแตกต่างชวัคราวและการกลบัรายการ

ผลแตกต่างชวัคราว (3,143) 8,023 (3,080) 8,095

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่ในงบ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (1,055) 17,749 (992) 17,821
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(หน่วย: พนับาท)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลระหว่างกาล 17,115 9,726 17,115 9,726

รายการปรับปรุงค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้

นิติบุคคลของปีก่อน (1,849) - (1,849) -

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด

ผลแตกต่างชวัคราวและการกลบัรายการ

ผลแตกต่างชวัคราว (11,051) 3,914 (10,925) 4,057

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่ในงบกําไร

ขาดทุนเบด็เสร็จ 4,215 13,640 4,341 13,783

ส่วนประ กอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ ตัดบัญชี และหนีสินภาษีเงินได้รอ การตัดบัญชี

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน

2564

31 ธันวาคม

2563

30 มิถุนายน

2564

31 ธันวาคม

2563

(ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขนึ 96 - 96 -

ค่าเผือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 259 380 259 380

ค่าเผือการลดมูลค่าของสินทรัพย์ 24,711 24,711 25,180 25,180

รายไดร้ับล่วงหน้าคา่เครืองตกแต่ง                  56 56 56 56

เงินรับล่วงหน้าค่าเช่าทีดิน 751 783 751 783

สํารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 5,946 5,973 4,339 4,492

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 13 169 13 169

อืน ๆ 2,266 1,451 2,266 1,451

รวม 34,098 33,523 32,960 32,511
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน

2564

31 ธันวาคม

2563

30 มิถุนายน

2564

31 ธันวาคม

2563

(ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ลูกหนีตามสัญญาเช่า 4,715 5,091 4,715 5,091

ตน้ทุนเพือให้ไดม้าซึงสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ 17,145 27,245 17,145 27,245

รวม 21,860 32,336 21,860 32,336

16.    กําไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดทีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนักของหุ้นสามญัทีออกอยู่ในระหว่างงวด

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนทีเป็นของ

   ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (พนับาท) (1,543) 54,961 1,965 59,247 18,975 32,167 27,054 34,487

จาํนวนหุ้นสามญัถัวเฉลีย

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

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น) (0.0003) 0.0109 0.0004 0.0118 0.0038 0.0064 0.0054 0.0069

17.  การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน

บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ โดยส่วน

งานทีรายงานทงัสิน 3 ส่วนงาน ดงันี 

(1) ส่วนงานธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์

(2) ส่วนงานธุรกิจให้บริการสนามกอล์ฟ

(3) ส่วนงานธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีการเปลียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานที

รายงาน
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ขอ้มูลรายได้และกาํไรขนัตน้ของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน

สินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดังต่อไปนี
(หน่วย: ล้านบาท)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน

รายไดจ้ากสัญญาทีทาํกับลูกคา้

ธุรกิจ ธุรกิจให้บริการ ธุรกิจให้เช่า รายการปรบัปรุงและ

อสังหาริมทรัพย์ สนามกอล์ฟ อสังหาริมทรัพย์ ตดัรายการระหว่างกนั รวม

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากลูกค้าภายนอก 292 629 9 7 10 9 - - 311 645

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - - - - - - - - -

รวมรายได้ 292 629 9 7 10 9 - - 311 645

ผลการดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) ขันต้น

   ของส่วนงาน 77 177 1 (1) 3 2 - - 81 178

รายไดอ้ืน 14 6

ค่าใช้จ่ายในการขายและจดัจาํหน่าย (32) (54)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (61) (55)

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (6) (3)

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 1 (18)

ส่วนทีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย 1 1

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (2) 55

 (หน่วย: ลา้นบาท)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน

รายไดจ้ากสัญญาทีทาํกับลูกคา้

ธุรกิจ ธุรกิจให้บริการ ธุรกิจให้เช่า รายการปรับปรุงและ

อสังหาริมทรัพย์ สนามกอล์ฟ อสังหาริมทรัพย์ ตดัรายการระหว่างกนั รวม

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากลูกค้าภายนอก 562 777 15 26 20 21 - - 597 824

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - - - - - - - - -

รวมรายได้ 562 777 15 26 20 21 - - 597 824

ผลการดําเนินงาน

กําไรขนัต้นของส่วนงาน 150 221 1 8 5 6 - - 156 235

รายไดอ้ืน 59 12

ค่าใช้จ่ายในการขายและจดัจาํหน่าย (65) (77)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (118) (120)

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (11) (5)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (4) (14)

ส่วนทีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย 2 1

กําไรสําหรับงวดส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 19 32
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สินทรัพยข์องส่วนงานของบริษัทฯและบริษทัย่อย ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 และวนัที 31 ธันวาคม 2563

มีดงัต่อไปนี

(หน่วย: ลา้นบาท)

ธุรกิจ ธุรกิจให้บริการ ธุรกิจให้เช่า

อสังหาริมทรัพย์ สนามกอล์ฟ อสังหาริมทรัพย์ รวม

30

มิถุนายน

2564

31

ธันวาคม

2563

30

มิถุนายน

2564

31

ธันวาคม

2563

30

มิถุนายน

2564

31

ธันวาคม

2563

30

มิถุนายน

2564

31

ธันวาคม

2563

ต้นทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละ

   สินค้าคงเหลือ 3,015 3,019 1 1 - - 3,016 3,020

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 541 570 - - 337 314 878 884

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 172 177 250 251 2 2 424 430

ทีดินและส่วนปรับปรุงรอการพฒันา 1,872 1,795 - - - - 1,872 1,795

สินทรัพยส่์วนกลาง 742 1,075

รวมสินทรัพย์ของส่วนงาน 6,932 7,204

18. เงินปันผล

เงินปันผล อนุมตัิโดย เงินปันผลจ่าย

เงินปันผลจ่าย

ต่อหุ้น

(ลา้นบาท) (บาท)

เงินปันผลระหว่างกาล

ประกาศจ่ายจากการ

ดาํเนินงานของปี 2563

ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเมือ

วนัที 26 เมษายน 2564 (รับทราบ

โดยทีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นของ

บริษทัฯเมือวนัที 17 มิถุนายน 2564)

50 0.01

50

19. ภาระผูกพันและหนีสินทอีาจเกดิขนึ

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันและหนีสินทีอาจเกิดขึนคงเหลืออยู่

ดังต่อไปนี

19.1 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเกียวกบัสัญญาก่อสร้างโครงการต่างๆ ซึงรวมถึงการจ้างออกแบบโครงการและการ

ตกแต่งภายในเป็นจาํนวนเงิน 380 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 211 ลา้นบาท)

19.2 ณ ว ันที 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯไม่มีภาระผูกพันเกียวกับสัญญาจะซือจะขายทีดินสําหรับพัฒนาเป็น

โครงการเพือขายในอนาคต (31 ธนัวาคม 2563: 128 ลา้นบาท)
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19.3 ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนซึงเกียวเนืองกบัการ

ซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัฯจาํนวน  ลา้นบาท

19.4 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้เขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานทีเกียวขอ้งกบัการเช่าพนืทีอาคาร อุปกรณ์ และสัญญา

บริการซึงมีอายุสัญญาตงัแต่ 1 ปี ถึง 3 ปี

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายสําหรับค่าบริการในอนาคต

ทงัสินภายใตส้ัญญาดงักล่าวดังนี

 (หน่วย: ลา้นบาท)

จ่ายชาํระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ภายใน 1 ปี 10 9

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี - -

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจาํนวนเงินขนัตาํทีต้องจ่ายสําหรับค่าเช่าและค่าบริการ

ในอนาคตทงัสินภายใต้สัญญาดังกล่าวดงันี

 (หน่วย: ล้านบาท)

จ่ายชาํระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ตรวจสอบแล้ว) (ตรวจสอบแลว้)

ภายใน 1 ปี 4 3

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 3 3

19.5 หนังสือคาํประกนัธนาคาร

บริษทัฯมีหนังสือคาํประกนัทีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯซึงเกียวเนืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบตัิ

บางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯคงเหลืออยู่ดงันี

 (หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน

2564

31 ธนัวาคม

2563

(ตรวจสอบแลว้)

หนังสือคาํประกนัการจดัหาและการบาํรุงรักษาสาธารณูปโภค 70 69

หนังสือคาํประกนัการใช้ไฟฟ้า 7 7

หนังสือคาํประกนัการจดัสรรพนืทโีครงการ 38 21

รวม 115 97
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วงเงินสินเชือหนังสือคาํประกนัธนาคารคาํประกันโดยทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างของบริษทัฯ

19.6   คดีความ

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯได้ถูกฟ้องร้องในคดีต่างๆ โดยบริษัทถูกกล่าวหาว่าผิดสัญญาและ

เรียกร้องค่าเสียหาย มีทุนทรัพยร์วมจาํนวน  ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 124 ลา้นบาท) ขณะนีคดีอยู่

ระหว่างพิจารณา ซึงฝ่ายบริหารของบริษทัฯได้พิจารณาแลว้พร้อมทงัพิจารณาจากความเห็นของทีปรึกษา

กฎหมายของบริษทัฯ เชือว่าเมือคดีถึงทีสุดจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อฐานะการเงินของ

บริษทัฯ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้บันทึกสํารองค่าใช้จ่ายทีอาจจะเกิดขึนจากผลสรุปของการพิจารณาคดีไว้

จาํนวนหนึงตามทีเห็นว่าเหมาะสมในงบการเงินของบริษทัฯแลว้

20. เครืองมือทางการเงิน

20.1 มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน

เนืองจากเครืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัย่อยจดัอยู่ในประเภทระยะสันหรือมีอตัรา

ดอกเบียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบียในตลาด บริษทัฯและบริษทัย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือ

ทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

20.2 ลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท์ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยก

แสดงตามลาํดับชนัของมูลค่ายุติธรรม ดังนี

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม

30 มิถุนายน 2564

ระดบั 1 ระดับ 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม

สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอืน - 80 - 80

สินทรัพย์ทีเปิดเผยมลูค่ายุติธรรม

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน - 896 310 1,206
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(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม

30 มิถุนายน 2564

ระดบั 1 ระดับ 2 ระดบั 3 รวม

(หน่วย: ลา้นบาท)

สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม

สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอืน - 326 - 326

สินทรัพย์ทีเปิดเผยมลูค่ายุติธรรม

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน - 896 309 1,205

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2564

ระดบั 1 ระดับ 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม

สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอืน - 75 - 75

สินทรัพย์ทีเปิดเผยมลูค่ายุติธรรม

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน - 896 310 1,206

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม 2563

ระดบั 1 ระดับ 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม

สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอืน - 300 - 300

สินทรัพย์ทีเปิดเผยมลูค่ายุติธรรม

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน - 896 309 1,205

ในระหว่างงวดปัจจุบนั กิจการไม่มีการเปลียนวิธีการและสมมติฐานทีใชใ้นการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ

เครืองมือทางการเงิน

21. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล

ข้อมูลทางการเงินระหว่ างกาลนีไ ด้รับอนุมัติ ให้ออกโ ดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมือวันที

11 สิงหาคม 2564


