
DRAFT
 This do cum en t is in  d raft fo rm . It is sub je ct to
r ev i ew  and chan ge and there for e its c o n ten ts

cann ot be re lied upon  as bein g  ac c urate.

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565



DRAFT
 This docum en t is in  d r aft fo rm . It is subje ct to
r ev iew  an d c han ge  and ther efo re  i ts c on ten ts

c an not be  r elied  upon  as be in g  ac cu rate.

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน)

ขา้พเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับ

งวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัเดียวกัน และงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแส

เงินสดรวมสําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลแบบย่อของ

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และได้สอบทานขอ้มูลทาง

การเงินเฉพาะกิจการของบริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกว่า “ขอ้มูล

ทางการเงินระหว่างกาล”) ซึงผูบ้ริหารของกจิการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงิน

ระหว่างกาลเหล่านีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็น

ผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้

ขอบเขตการสอบทาน

ขา้พเจา้ได้ปฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหว่างกาลโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถาม

บุคลากร ซึงส่วนใหญ่เป็นผูร้ับผิดชอบด้านการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอืน

การสอบทานนีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจ้าไม่สามารถได้

ความเชือมนัว่าจะพบเรืองทีมีนัยสําคญัทงัหมดซึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนนัขา้พเจ้าจึงไม่ไดแ้สดง

ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลทีสอบทาน

ข้อสรุป

ขา้พเจ้าไม่พบสิงทีเป็นเหตุให้เชือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขนึตามมาตรฐาน         

การบญัชีฉบบัท ี34 เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้

กิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4496

บริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั

กรุงเทพฯ: 10 สิงหาคม 2565



บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 257,715 312,172 253,851 306,074

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 3 25,672 50,822 - 40,171

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 4 19,451 8,407 23,704 13,529

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละสินคา้คงเหลือ 5 2,977,702 2,831,373 2,981,689 2,835,552

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 21,420 36,992 21,420 36,992

ตน้ทุนเพือให้ไดม้าซึงสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ 9 83,082 68,744 83,082 68,744

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 29,632 31,868 28,315 30,781

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,414,674 3,340,378 3,392,061 3,331,843

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหนีตามสัญญาเช่า 19,692 21,768 19,692 21,768

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 505,374 505,374

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 6 1,453,783 922,533 1,491,168 960,424

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 406,814 413,912 245,408 251,106

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 12 29,514 31,735 29,514 31,735

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,929 7,217 5,921 7,207

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 36,542 34,925 35,141 33,661

ทีดินและส่วนปรับปรุงรอการพฒันา 8 1,387,206 1,922,502 1,241,588 1,776,884

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 59,918 58,359 54,700 53,368

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,399,398 3,412,951 3,628,506 3,641,527

รวมสินทรัพย์ 6,814,072 6,753,329 7,020,567 6,973,370

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

DRAFT
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We, being responsible for the preparation of
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บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 50,000 - 50,000 -

เงินกูย้ืมระยะสนัจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 2 - - - 15,000

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 10 75,120 60,692 74,043 59,782

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 11 396,534 441,835 396,534 441,835

หนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 12 5,418 5,294 5,418 5,294

เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ 219,349 121,864 217,993 119,228

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 102,847 93,298 101,659 92,782

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย - 1,678 - 1,678

หนีสินหมุนเวียนอืน 68,942 71,173 68,477 70,009

รวมหนีสินหมุนเวียน 918,210 795,834 914,124 805,608

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 11 854,000 952,716 854,000 952,716

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 12 24,523 27,260 24,523 27,260

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 36,007 32,659 26,656 23,998

เงินประกนังานก่อสร้าง 22,757 14,412 22,757 14,412

เงินรับล่วงหน้าค่าเช่าทีดิน 2,870 2,534 2,870 2,534

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 21,179 18,739 21,179 18,739

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 30,907 25,063 30,902 25,055

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 992,243 1,073,383 982,887 1,064,714

รวมหนีสิน 1,910,453 1,869,217 1,897,011 1,870,322

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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hereby approve their issue in final form.
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บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามญั 5,172,246,185 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 5,172,246 5,172,246 5,172,246 5,172,246

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

      หุ้นสามญั 5,022,246,185 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 5,022,246 5,022,246 5,022,246 5,022,246

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

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 979 979 979 979

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 81,604 81,604 81,604 81,604

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 42,446 22,660 447,992 427,484

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถ้ือหุ้น 74,131 74,131 - -

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 4,792,141 4,772,355 5,123,556 5,103,048

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 111,478 111,757 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,903,619 4,884,112 5,123,556 5,103,048

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,814,072 6,753,329 7,020,567 6,973,370

- - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

DRAFT
 This do cum en t is in  draft form . It is subjec t to
rev iew  an d chang e an d therefor e its co n ten ts

cann ot be relied upon  as bein g ac curate.

We, being responsible for the preparation of
these financial statements and notes thereto,
hereby approve their issue in final form.

………………………………………………
Directors



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 461,029 292,484 461,029 292,627

รายไดจ้ากค่าบริการ 10,774 8,965 1,262 1,048

รายไดค่้าเช่า 9,435 9,951 9,460 9,951

รายไดอื้น 5,806 14,195 6,727 15,021

รวมรายได้ 487,044 325,595 478,478 318,647

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการขายอสงัหาริมทรัพย์ 333,104 215,233 333,104 215,255

ตน้ทุนค่าบริการ 6,792 7,399 793 444

ตน้ทุนค่าเช่า 7,532 7,313 7,786 7,569

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 48,900 32,165 48,963 31,693

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 55,419 60,732 51,627 56,358

รวมค่าใช้จ่าย 451,747 322,842 442,273 311,319

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 35,297 2,753 36,205 7,328

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (3,794) (6,219) (3,795) (6,355)

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 31,503 (3,466) 32,410 973

รายได้ (ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 13 (8,893) 1,055 (8,962) 992

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 22,610 (2,411) 23,448 1,965

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - - - -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 22,610 (2,411) 23,448 1,965

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

DRAFT
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 22,817 (1,543) 23,448 1,965

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (207) (868) - -

22,610 (2,411) 23,448 1,965

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 22,817 (1,543) 23,448 1,965

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (207) (868) - -

22,610 (2,411) 23,448 1,965

(หน่วย: บาท)

กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน 

   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 0.005 (0.0003) 0.005 0.0004

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 718,024 562,080 718,024 562,223

รายไดจ้ากค่าบริการ 21,695 15,314 2,459 1,702

รายไดค่้าเช่า 19,639 19,809 19,684 19,789

รายไดอื้น 14,908 59,314 16,447 61,118

รวมรายได้ 774,266 656,517 756,614 644,832

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการขายอสงัหาริมทรัพย์ 522,983 412,457 522,983 412,479

ตน้ทุนค่าบริการ 13,416 14,223 1,510 1,030

ตน้ทุนค่าเช่า 15,027 14,572 15,534 15,080

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 76,345 64,861 76,440 63,896

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 111,121 117,960 103,559 109,585

รวมค่าใช้จ่าย 738,892 624,073 720,026 602,070

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 35,374 32,444 36,588 42,762

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (7,061) (11,219) (7,136) (11,367)

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 28,313 21,225 29,452 31,395

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 (8,806) (4,215) (8,944) (4,341)

กําไรสําหรับงวด 19,507 17,010 20,508 27,054

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - - - -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 19,507 17,010 20,508 27,054

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

DRAFT
 This docum en t is in  draft fo rm . It is subjec t to
r ev iew  and c han ge  an d therefo re its con ten ts

cann ot be relied upon  as being  acc urate.

We, being responsible for the preparation of
these financial statements and notes thereto,
hereby approve their issue in final form.

………………………………………………
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

การแบ่งปันกําไร

ส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 19,786 18,975 20,508 27,054

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (279) (1,965) - -

19,507 17,010 20,508 27,054

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 19,786 18,975 20,508 27,054

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (279) (1,965) - -

19,507 17,010 20,508 27,054

(หน่วย: บาท)

กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน 

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 0.004 0.004 0.004 0.005

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนเกินทุนจาก ส่วนของผูม้ี

ทุนเรือนหุ้น การเปลียนแปลง รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สียทีไม่มี

ทีออกและ ส่วนตาํกวา่ ส่วนทุนจากการจ่าย สัดส่วนการถือหุ้น รวมองคป์ระกอบอืน ผูถ้ือหุ้น อาํนาจควบคุม รวม

ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญัโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที 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 - - - - (50,212) - - (50,212) - (50,212)

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที 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

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2565 5,022,246 (429,265) 979 81,604 22,660 74,131 74,131 4,772,355 111,757 4,884,112

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - - 19,786 - - 19,786 (279) 19,507

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2565 5,022,246 (429,265) 979 81,604 42,446 74,131 74,131 4,792,141 111,478 4,903,619
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถ้ือหุ้น
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนทุนจากการ

ทุนเรือนหุ้นทีออก ส่วนตาํกวา่ จ่ายโดยใช้ รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั หุ้นเป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุ้น

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

เงินปันผลจ่าย - - - - (50,212) (50,212)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - - 27,054 27,054

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2565 5,022,246 (429,265) 979 81,604 427,484 5,103,048

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - - 20,508 20,508

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2565 5,022,246 (429,265) 979 81,604 447,992 5,123,556

- - - - - -

- - - - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 28,313 21,225 29,452 31,395

ปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน:

    ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพยล์ดลงจากการโอนเป็นตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 523,165 413,062 523,165 413,062

   โอนกลบัขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ (182) (605) (182) (605)

   ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน 5 328 5 328

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 23,945 32,793 22,222 30,514

   ส่วนลดรับจากค่าเช่า - (600) - (600)

   สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 3,347 2,930 2,658 2,300

   รายไดรั้บล่วงหน้า (2,008) (1,147) - -

   รับรู้รายไดต้ามสัญญาเช่า (686) (688) (686) (688)

   กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงิน (7) (71) (7) (62)

   กาํไรจากการปรับมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน (20) (39) - (39)

   ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่าย

      อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน - 1 - 1

   ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 45 97 29 26

   กาํไรจากการจาํหน่ายทีดินและส่วนปรับปรุงทีดินรอพฒันา - - - (121)

   ตน้ทุนทางการเงิน 6,312 11,219 6,386 11,367

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย ์

   และหนีสินดาํเนินงาน 582,229 478,505 583,042 486,878

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพมิขึน)

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (11,049) 1,704 (10,180) 26,999

   ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละสินคา้คงเหลือ (618,682) (298,982) (618,490) (299,177)

   เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง (16,879) (35,039) (16,879) (35,039)

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 2,430 (36,831) 2,660 (36,570)

   ลูกหนีตามสัญญาเช่าและเงินรับล่วงหน้าค่าเช่าทีดิน 4,787 2,904 4,787 2,904

   ตน้ทุนเพือให้ไดม้าซึงสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ (14,338) 50,502 (14,338) 50,502

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (1,733) 859 (1,051) 857

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 14,841 1,143 14,962 (35,103)

   ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย 10,347 (22,630) 9,676 (23,036)

   เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ 99,493 (141,170) 98,765 (142,932)

   หนีสินหมุนเวียนอืน (4,114) (6,244) (3,414) (6,057)

   เงินประกนังานก่อสร้าง 8,345 (6,481) 8,345 (6,481)

   จ่ายหนีสินผลประโยชน์พนักงาน - (3,063) - (3,063)

   หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 5,844 3,856 5,847 3,873

เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 61,521 (10,967) 63,732 (15,445)

จ่ายดอกเบยี (26,612) (25,983) (26,686) (26,011)

จ่ายภาษีเงินได้ (9,951) (58,165) (9,942) (58,157)

รับคืนภาษีเงินได้ 465 - - -

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 25,423 (95,115) 27,104 (99,613)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากเงินฝากประจาํ 45 - 45 -

ซือเครืองมือทางการเงิน (15,000) (7,000) - -

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเครืองมือทางการเงิน 40,133 252,262 40,133 225,062

ซืออสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (1,491) (1,488) (1,493) (1,488)

ซืออาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (5,084) (13,552) (4,529) (13,450)

ซือทีดินและส่วนปรับปรุงรอการพฒันา (27) (128,059) (27) (128,059)

เงินสดจ่ายเพือการไดม้าซึงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (1,200) (1,200) (1,200) (1,200)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน - 12 - 12

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 50 - 50 -

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 17,426 100,975 32,979 80,877

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 80,000 180,000 80,000 180,000

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากบริษทัยอ่ย - - - 25,000

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 439,066 364,458 439,066 364,458

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสันจากบริษทัยอ่ย - - (15,000) (5,000)

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน (30,000) (180,000) (30,000) (180,000)

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (583,083) (373,529) (583,083) (373,529)

ชาํระคืนหนีสินตามสัญญาเช่า (3,289) (4,110) (3,289) (4,110)

จ่ายเงินปันผล - (50,130) - (50,130)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (97,306) (63,311) (112,306) (43,311)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (54,457) (57,451) (52,223) (62,047)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 312,172 362,559 306,074 361,033

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด 257,715 305,108 253,851 298,986

- -

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม

รายการทีมิใช่เงินสด

   โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 32,451 10,288 32,451 10,288

   โอนทีดินรอการพฒันาเป็นตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ - 82,829 - 82,829

   โอนทีดินรอการพฒันาเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 537,320 - 537,320 -

   โอนดอกเบียจ่ายเป็นตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 20,176 15,493 20,176 15,493

   โอนตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นทีดินรอการพฒันา 1,997 - 1,997 -

   โอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืนเป็นทีดินและส่วนปรับปรุงรอการพฒันา - 32,047 - 32,047

   ลูกหนีทีดินและส่วนปรับปรุงรอการพฒันา - - - 143

   เจา้หนีค่าซือส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 435 1,253 124 1,076

   เจา้หนีค่าซืออสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 207 279 207 279

   เงินปันผลคา้งจ่าย 976 1,013 976 1,013

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565

1. ข้อมูลทัวไป

1.1 ข้อมูลทัวไปของบริษัทฯ

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

ภูมิลาํเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์บริษทัฯมีกลุ่มซันไรส์

ซึงเป็นกลุ่มบริษทัทีจดทะเบียนจดัตงัในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ ประกอบดว้ย

สัดส่วนการถือหุ้น

(ร้อยละของทุนชาํระแลว้)

(ณ วนัท ี15 มีนาคม 2565*)

1.   บริษทั กรุงเทพโทรทศัน์และวิทยุ จาํกดั 43.65

2. บริษทั บีบีทีวี เอ็คควิตี จาํกดั 11.03

3. บริษทั ซันไรส์ อีคิวต ีจาํกดั 5.56

4.   บุคคล 2.61

5.   บุคคล 1.36

*วนัปิดสมุดทะเบียนผูถ้ือหุ้นครังล่าสุด

ทีอยู่ตามทีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ที 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร

1.2  เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิระหว่างกาล

 งบการเงินระหว่างกาลนีจัดทาํขึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที 34 เรือง การรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้แสดง

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น และ

งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี

 งบการเงินระหว่างกาลนีจัดทําขึนเพือให้ขอ้มูลเพิมเติมจากงบการเงินประจําปีทีนําเสนอครังล่าสุด 

ดังนันงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเกียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ

เพือไม่ให้ข้อมูลทีนําเสนอซําซ้อนกับข้อมูลทีได้รายงานไปแล้ว ผู ้ใช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน

ระหว่างกาลนีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด
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 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัทีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน

ระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยนี

1.3  เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิรวม

งบการเงนิรวมระหวา่งกาลนีจดัทาํขึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จาํกดั 

(มหาชน) (ซึงต่อไปนีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซึงต่อไปนีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) (รวมเรียกว่า

“กลุ่มบริษทั”) โดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 และไม่มี

การเปลียนแปลงโครงสร้างทีสําคญัเกียวกบับริษทัย่อยในระหว่างงวด

1.4 นโยบายการบัญชีทีสําคัญ

งบการเงินระหว่างกาลนีจัดทําขึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกับทีใช้ใน

งบการเงินสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุงซึงมีผลบงัคบัใชสํ้าหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลา

บัญชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินของ

กลุ่มบริษทั

2. รายการธุรกิจกับกิจการทีเกยีวข้องกนั

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจทีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกัน รายการธุรกิจ

ดังกล่าวเป็นไปตามเงอืนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามทีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการ

ทีเกียวขอ้งกนัเหล่านัน ซึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ ทงันี ไม่มีการเปลียนแปลงทีมีสาระสําคญัในนโยบาย

การกาํหนดราคาของรายการธุรกิจกบักิจการทีเกียวขอ้งกัน

รายการธุรกจิกบักิจการทีเกียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดดั้งนี

(หน่วย: พนับาท)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564

รายการธุรกิจกบับริษัทย่อย

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)

รายได้ค่าบริการจดัการส่วนกลาง - - 214 212 - - 427 424

ขายสินทรัพย์ - - - 143 - - - 143

รายได้อืน - - 827 736 - - 1,531 1,497

ค่าบริการจ่าย - - 53 13 - - 82 25

ดอกเบยีจ่าย - - - 137 - - 74 149

รายการธุรกิจกบักิจการทีเกียวขอ้งกนั

ค่าเช่าพืนทีอาคารและค่าบริการ 1,619 1,624 1,619 1,624 3,225 3,241 3,225 3,241
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รายการระหว่างกนัของบริษทัฯกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัมนีโยบายการกาํหนดราคาดงันี

- คา่บริการจดัการส่วนกลาง ค่าเช่าพนืทอีาคารและคา่บริการเป็นไปตามเกณฑที์ตกลงร่วมกนั

- การขายสินทรัพยเ์ป็นไปตามราคาทีตกลงกนั

- รายไดอ้ืนเป็นไปตามเกณฑ์ทีคิดกับบุคคลทวัไป

- ค่าบริการจ่ายเป็นไปตามเกณฑ์ทีคิดกับบุคคลทวัไป

- ดอกเบียจ่ายเป็นไปตามราคาตามสัญญา

ลกัษณะความสัมพนัธ์

รายชือบริษทั ความสัมพนัธ์ เกียวขอ้งโดย

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ รีสอร์ท จาํกดั บริษทัย่อย ถือหุ้นทางตรงและมีผูบ้ริหารร่วมกัน

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ ไลซัน นิวเวิลด์ จาํกดั บริษทัย่อย ถือหุ้นทางตรงและมีผูบ้ริหารร่วมกัน

กลุ่มบุคคลผูเ้กียวขอ้งของบริษทั กรุงเทพ

โทรทัศน์และวิทย ุจาํกดั กิจการและบุคคลที

เกียวขอ้งกนั

ผูถ้ือหุ้นทางตรงและทางอ้อมและมี

ผูบ้ริหารบางท่านร่วมกนั

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการทีเกียวขอ้งกนัมีรายละเอียดดงันี

งบการเงินรวม

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2565 2564 2565 2564

 (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)

ลูกหนีอืน (หมายเหตุ 4)

บริษทัย่อย - - 4,368 5,438

เจ้าหนีอืน (หมายเหตุ 10)

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 28 21 357 358

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

บริษทัย่อย - - 63 322

เงินประกัน

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

เงินกู้ยืมระยะสันจากบริษัททีเกียวข้องกัน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากบริษทัย่อย - - - 15,000
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯมีเงินกูย้ืมระยะสันจากบริษทัย่อยในรูปตวัสัญญาใช้เงินรวมจาํนวน

15 ลา้นบาท เป็นเงินให้กูย้มืเพือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินธุรกิจ โดยมีอตัราดอกเบียเงินกูย้ืม

กาํหนดจากอตัราเฉลียระหว่างอตัราดอกเบียเงินฝากประจาํและอตัราดอกเบยีเงินกูร้ะยะสนั บริษทัฯไดท้าํ

การชาํระคืนเงินกูยื้มดังกล่าวแลว้ทงัจาํนวน

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(หน่วย: พนับาท)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

ผลประโยชน์ระยะสนั 8,478 9,259 7,897 8,621

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 708 603 684 582

รวม 9,186 9,862 8,581 9,203

(หน่วย: พนับาท)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

ผลประโยชน์ระยะสนั 16,908 19,848 15,778 18,574

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,416 1,206 1,368 1,164

รวม 18,324 21,054 17,146 19,738

3. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอนื

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564

จาํนวนเงิน อตัราดอกเบยี จาํนวนเงิน อตัราดอกเบยี

(ร้อยละตอ่ปี) (ตรวจสอบแลว้) (ร้อยละตอ่ปี)

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน - สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย

เงินฝากประจาํอายุ 12 เดือน - - 45 0.15

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน - สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร

   หรือขาดทุน

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 25,640 50,692

บวก: กาํไรทียงัไม่เกิดขนึ

จากการเปลียนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน 32 85

รวม 25,672 50,822
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564

จาํนวนเงิน อตัราดอกเบยี จาํนวนเงิน อตัราดอกเบยี

(ร้อยละตอ่ปี) (ตรวจสอบแลว้) (ร้อยละตอ่ปี)

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน - สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย

เงนิฝากประจาํอาย ุ12 เดือน - - 45 0.15

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน - สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร

   หรือขาดทุน

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวม - 40,054

บวก: กาํไรทียงัไม่เกิดขนึ

จากการเปลียนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน - 72

รวม - 40,171

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯและบริษทัย่อยแห่งหนึงมีเงินลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินและกองทนุ

รวมตราสารแห่งหนี ซึงเน้นลงทุนในตราสารหนีภาครัฐ และตราสารหนีของสถาบนัการเงิน และ

บริษทัเอกชน หรือเงินฝากธนาคาร

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 บริษัทย่อยแห่งหนึงมีเงินลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินและกองทุนรวม

ตราสารแห่งหนี ซึงเน้นลงทุนในตราสารหนีภาครัฐ และตราสารหนีของสถาบนัการเงิน และบริษทัเอกชน 

หรือเงินฝากธนาคาร

4. ลูกหนีการค้าและลูกหนีอนื

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน

2565

31 ธันวาคม

2564

30 มิถุนายน

2565

31 ธันวาคม

2564

(ตรวจสอบแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

ลูกหนีการค้า - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 2,067 848 2,045 848

คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 30 349 27 36

คา้งชาํระ 3 - 6 เดือน 13 5 2 -

คา้งชาํระมากกว่า 12 เดือน 367 434 322 316

รวมลูกหนีการค้า 2,477 1,636 2,396 1,200
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน

2565

31 ธันวาคม

2564

30 มิถุนายน

2565

31 ธันวาคม

2564

(ตรวจสอบแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

ลูกหนีอืน

ลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกัน 

(หมายเหตุ 2) - - 4,368 5,438

ลูกหนีอืน - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน 13,338 3,511 13,338 3,509

รายได้คา้งรับ 1,255 905 1,244 905

เงินทดรองจ่าย 3,062 3,031 2,918 3,031

รวมลูกหนีอืน 17,655 7,447 21,868 12,883

หัก : ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่า

จะเกิดขึน (681) (676) (560) (554)

รวมลูกหนีอืน - สุทธิ 16,974 6,771 21,308 12,329

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - สุทธิ 19,451 8,407 23,704 13,529

5. ต้นทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์และสินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2565 2564 2565 2564

(ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

ทีดิน 1,942,795 1,859,326 1,947,396 1,863,927

งานระหว่างก่อสร้าง 1,034,727 972,241 1,034,727 972,241

รวม 2,977,522 2,831,567 2,982,123 2,836,168

หัก: สํารองค่าเผือผลขาดทุนจากการ

           ลดลงของมูลค่าโครงการ (434) (616) (434) (616)

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์- สุทธิ 2,977,088 2,830,951 2,981,689 2,835,552

สินคา้คงเหลืออืน 614 422 - -

รวม 2,977,702 2,831,373 2,981,689 2,835,552

บริษัทฯได้นําทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างซึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 30 มิถุนายน 2565 จํานวน

2,387 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 2,559 ลา้นบาท) ไปคาํประกนัสินเชือทีได้รับจากธนาคาร
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ในระหว่างงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็นตน้ทุนพัฒนา

อสังหาริมทรัพยจ์าํนวน 20 ลา้นบาท (2564: 15 ลา้นบาท)

ขอ้มูลเพมิเติมเกียวกบัโครงการของบริษทัฯ

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน

2565

31 ธันวาคม

2564

มูลค่าประมาณของโครงการทีเปิดดาํเนินการอยู่และ

เริมมีการทาํสัญญาแลว้ 7,745 8,182

จาํนวนเงินทีได้ทาํสัญญาจะซือจะขายซือทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง 4,859 4,603

ร้อยละของยอดขายรวมของโครงการทีเปิดดาํเนินการอยู่ 62.74 56.25

จาํนวนเงินตามสัญญาจะซือจะขายทีดนิพร้อมสิงปลูกสร้าง

ทียงัไม่ได้รับรู้เป็นรายได้ * 1,408 1,392

*รายไดท้ีคาดว่าจะรับรู้ในอนาคต ซึงจะรับรู้เป็นรายไดใ้นอีก 1- 2 ปี

6. อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน

มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564

แสดงได้ดังนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ทีดิน

อาคารและ

ส่วนปรับปรุง

อาคาร รวม

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565:

ราคาทุน 1,361,098 720,435 2,081,533

หัก: ค่าเสือมราคาสะสม - (520,874) (520,874)

หัก: ค่าเผอืการด้อยค่า (101,729) (5,147) (106,876)

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 1,259,369 194,414 1,453,783

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564:

ราคาทุน 736,922 719,459 1,456,381

หัก: ค่าเสือมราคาสะสม - (513,828) (513,828)

หัก: ค่าเผอืการด้อยค่า (14,873) (5,147) (20,020)

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 722,049 200,484 922,533
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทีดิน

อาคารและ

ส่วนปรับปรุง

อาคาร รวม

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565:

ราคาทุน 1,361,098 763,361 2,124,459

หัก: ค่าเสือมราคาสะสม - (526,415) (526,415)

หัก: ค่าเผอืการด้อยค่า (101,729) (5,147) (106,876)

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 1,259,369 231,799 1,491,168

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564:

ราคาทุน 736,922 762,384 1,499,306

หัก: ค่าเสือมราคาสะสม - (518,862) (518,862)

หัก: ค่าเผอืการด้อยค่า (14,873) (5,147) (20,020)

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 722,049 238,375 960,424

รายการเปลียนแปลงของบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนสําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที

30 มิถุนายน 2565 สรุปไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงิน

งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 1 มกราคม 2565 922,533 960,424

ซือเพิม - ราคาทุน 1,049 1,049

โอนเขา้ - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัทีโอน 537,320     537,320

ค่าเสือมราคาสําหรับงวด (7,119) (7,625)

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 1,453,783 1,491,168

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯไดนํ้าทีดินซึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 817 ลา้นบาท (31 ธันวาคม

2564: 282 ลา้นบาท) ไปคาํประกนัสินเชือทีได้รับจากธนาคาร
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7. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

รายการเปลียนแปลงของบญัชีทีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี 30 มิถุนายน 2565

สรุปไดด้งันี

 (หน่วย: พนับาท)

งบการเงิน

งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 1 มกราคม 2565 413,912 251,106

ซือเพิม - ราคาทุน 5,376 4,530

  โอนเขา้ (ออก) - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัทีโอน

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัทีโอน

(310)

(95)

(310)

(79)

ค่าเสือมราคาสําหรับงวด (12,069) (9,839)

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 406,814 245,408

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯไดน้ําทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างซึงมีมูลค่าสุทธิ

ตามบญัชี จาํนวนประมาณ 7 ลา้นบาท ไปคาํประกนัสินเชือทีได้รับจากธนาคาร

8. ทีดินและส่วนปรับปรุงรอการพัฒนา

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน

2565

31 ธันวาคม

2564

30 มิถุนายน

2565

31 ธันวาคม

2564

 (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)

ทีดิน 1,361,150 1,955,003 1,215,532 1,809,385

ส่วนปรับปรุง 26,056 54,356 26,056 54,356

หัก: ค่าเผอืการด้อยค่า - (86,857) - (86,857)

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 1,387,206 1,922,502 1,241,588 1,776,884
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การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของทีดินและส่วนปรับปรุงรอการพฒันาสําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 

30 มิถุนายน 2565 สรุปไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงิน

งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 1 มกราคม 2565 1,922,502 1,776,884

ซือเพิม - ราคาทุน 27 27

โอนเขา้ (ออก) - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัทีโอน (535,323) (535,323)

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 1,387,206 1,241,588

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 ทีดินรอการพฒันาส่วนหนึงจาํนวน 0.5 ลา้นบาท

(เฉพาะบริษทัฯ: 0.3 ลา้นบาท) เป็นทีดินทีถือกรรมสิทธิร่วมระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อยแห่งหนึง

โดยบริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกมูลค่าตน้ทุนของทีดินตามส่วนทีเป็นเจา้ของกรรมสิทธิฝ่ายละกงึหนึง

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯไดน้ําทีดินและส่วนปรับปรุงรอการพฒันาซึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี

จาํนวน 860 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 1,397 ลา้นบาท) ไปคาํประกนัสินเชือทีได้รับจากธนาคาร

9. ต้นทุนเพือให้ได้มาซึงสัญญาทีทํากับลูกค้า 

การเปลียนแปลงของบัญชีตน้ทุนในการได้มาซึงสัญญาทีทํากับลูกคา้สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที       

30 มิถุนายน 2565 สรุปไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2565 68,744

เพิมขนึระหว่างงวด 41,056

รับรู้ในกาํไรขาดทุน (26,718)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 83,082
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10. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน

        (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2565 2564 2565 2564

(ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 60,710 50,330 59,801 49,575

เจา้หนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั

(หมายเหต ุ2) 28 21 357 358

เจา้หนีอืน - กิจการทีไมเ่กียวขอ้งกนั 14,382 10,341 13,885 9,849

รวม 75,120 60,692 74,043 59,782

11.    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน

2565

31 ธันวาคม

2564

(ตรวจสอบแลว้)

เงินกูยื้มระยะยาวจากธนาคาร 1,250,534 1,394,551

หัก: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (396,534) (441,835)

เงินกูยื้มระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ 854,000 952,716

การเปลียนแปลงของบญัชีเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565 มีรายละเอียด

ดงันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2565 1,394,551

บวก: กูเ้พมิ 439,066

หัก: จ่ายคืนเงินกู้ (583,083)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 1,250,534
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เมือวนัที 13 มกราคม 2565 บริษัทฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึงโดย

มีวงเงินรวม 439 ล้านบาท เป็นวงเงินสําหรับการซือทีดินจํานวน 169 ล้านบาท สําหรับค่าก่อสร้าง

และพฒันาอสังหาริมทรัพยจ์าํนวน 220 ลา้นบาท และเป็นวงเงินหนงัสือคาํประกนัจาํนวน 50 ลา้นบาท

ในอตัราดอกเบียรอ้ยละ MLR - อตัราคงทีตอ่ปี เงินกูย้ืมดงักล่าวคาํประกนัโดยทีดินของบริษทัฯ บริษทัฯ

ไดท้าํการเบิกใช้วงเงินกูดั้งกล่าวแลว้จาํนวน 169 ลา้นบาท ในเดือน มกราคม 2565

ภายใตสั้ญญาเงินกู้ บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขทางการเงินบางประการตามทีระบุในสัญญา เช่น การรักษา

อตัราส่วนทางการเงินให้เป็นไปตามอตัราทีกาํหนดในสัญญาและการนาํสินทรัพยไ์ปเป็นหลกัประกนั

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาสินเชือกับธนาคารทียงัมิได้เบิกใช้เป็น

จาํนวน 2,489 ลา้นบาท  (31 ธนัวาคม 2564: 2,700 ลา้นบาท)

เงินกู้ยืมและวงเงินสินเชือดงักล่าวคาํประกนัโดยทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างของบริษทัฯ

12.     สัญญาเช่า

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565

สรุปไดด้งันี

 (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 1 มกราคม 2565 31,735

เพิมขนึระหว่างงวด 1,200

ค่าเสือมราคาสําหรับงวด (3,421)

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 29,514
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ข) หนีสินตามสัญญาเช่า

ยอดคงเหลือหนีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดงันี

 (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2565 2564

(ตรวจสอบแลว้)

จาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 33,449 36,737

หัก: ดอกเบยีจ่ายรอตดับญัชี (3,508) (4,183)

รวม 29,941 32,554

หัก: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (5,418) (5,294)

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 24,523 27,260

รายการเปลียนแปลงของบญัชีหนีสินตามสัญญาเช่าสําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี 30 มิถุนายน 2565

สรุปไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2565 32,554

เพิมขนึจากดอกเบยี 676

จ่ายชาํระในระหว่างงวด (3,289)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 29,941

13.     ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณขนึจากกาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับงวดคูณด้วยอตัรา

ภาษีเฉลียทงัปีทีประมาณไว้
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ค่าใชจ้่ายภาษเีงินไดสํ้าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 สรุปได้

ดงันี

(หน่วย: พนับาท)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบคุคลระหว่างกาล 6,620 3,937 6,620 3,937

รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

นิติบุคคลของปีก่อน (125) (1,849) (125) (1,849)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจากการเกิดผล

แตกต่างชวัคราวและการกลบัรายการผล

แตกต่างชวัคราว 2,398 (3,143) 2,467 (3,080)

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่ใน

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 8,893 (1,055) 8,962 (992)

(หน่วย: พนับาท)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบคุคลระหว่างกาล 8,109 17,115 8,109 17,115

รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

นิติบุคคลของปีก่อน (125) (1,849) (125) (1,849)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจากการเกิดผล

แตกต่างชวัคราวและการกลบัรายการผล

แตกต่างชวัคราว 822 (11,051) 960 (10,925)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่ในงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 8,806 4,215 8,944 4,341
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษี เ งินได้รอการตัดบัญชีและหนีสินภ าษี เ งิน ได้รอก ารตัด บัญ ชี  

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน

2565

31 ธันวาคม

2564

30 มิถุนายน

2565

31 ธันวาคม

2564

(ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขนึ 89 88 89 88

ค่าเผือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 87 123 87 123

ค่าเผือการลดมูลคา่ของสินทรัพย์ 21,375 21,375 21,844 21,844

เงินรับล่วงหน้าคา่เช่าทีดิน 686 718 686 718

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 7,201 6,533 5,331 4,800

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 85 164 85 164

อืน ๆ 7,019 5,924 7,019 5,924

รวม 36,542 34,925 35,141 33,661

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ลูกหนีตามสัญญาเช่า 4,347 4,723 4,347 4,723

ต้นทุนเพือให้ไดม้าซึงสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ 16,616 13,749 16,616 13,749

อืนๆ 216 267 216 267

รวม 21,179 18,739 21,179 18,739

14.  การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน

กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ ในระหว่างงวด

ปัจจุบนักลุ่มบริษทัไม่มีการเปลียนโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานทีรายงานจากงบการเงินประจําปี

ล่าสุด

โดยส่วนงานทีรายงานทงัสิน 3 ส่วนงาน ดงันี 

(1) ส่วนงานธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์

(2) ส่วนงานธุรกจิให้บริการสนามกอล์ฟ

(3) ส่วนงานธุรกจิให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
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ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรขนัตน้ของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 

30 มิถุนายน 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปนี

(หน่วย: ลา้นบาท)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน

รายไดจ้ากสัญญาทีทาํกับลูกคา้

ธุรกิจ ธุรกิจให้บริการ ธุรกิจให้เช่า รายการปรบัปรุงและ

อสังหาริมทรัพย์ สนามกอล์ฟ อสังหาริมทรัพย์ ตัดรายการระหว่างกนั รวม

2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากภายนอก 461 292 11 9 10 10 - - 482 311

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - - - - - - - - -

รวมรายได้ 461 292 11 9 10 10 - - 482 311

ผลการดําเนินงาน

กําไรขันต้นของส่วนงาน 128 77 4 1 2 3 - - 134 81

รายได้อืน 6 14

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาํหน่าย (49) (32)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (55) (61)

ต้นทุนทางการเงิน (4) (6)

รายได ้(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (9) 1

ส่วนของผูม้ีส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย - 1

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 23 (2)

(หน่วย: ลา้นบาท)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน

รายไดจ้ากสัญญาทีทาํกับลูกคา้

ธุรกิจ ธุรกิจให้บริการ ธุรกิจให้เช่า รายการปรบัปรุงและ

อสังหาริมทรัพย์ สนามกอล์ฟ อสังหาริมทรัพย์ ตัดรายการระหว่างกนั รวม

2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากภายนอก 718 562 22 15 20 20 - - 760 597

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - - - - - - - - -

รวมรายได้ 718 562 22 15 20 20 - - 760 597

ผลการดําเนินงาน

กําไรขันต้นของส่วนงาน 195 150 8 1 5 5 - - 208 156

รายได้อืน 15 59

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาํหน่าย (76) (65)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (111) (118)

ต้นทุนทางการเงิน (7) (11)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (9) (4)

ส่วนของผูม้ีส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย - 2

กําไรสําหรับงวดส่วนทเีป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 20 19
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สินทรัพย์ของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 และวนัที 31 ธันวาคม 2564

มีดงัต่อไปนี

(หน่วย: ลา้นบาท)

ธุรกิจ ธุรกิจให้บริการ ธุรกิจให้เช่า

อสังหาริมทรัพย์ สนามกอล์ฟ อสังหาริมทรัพย์ รวม

30

มิถุนายน

2565

31

ธันวาคม

2564

30

มิถุนายน

2565

31

ธันวาคม

2564

30

มิถุนายน

2565

31

ธันวาคม

2564

30

มิถุนายน

2565

31

ธันวาคม

2564

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์และ

สินค้าคงเหลือ 2,978 2,831 - - - - 2,978 2,831

อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 1,152 615 - - 302 307 1,454 922

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 181 185 225 227 1 2 407 414

ทีดินและส่วนปรับปรุงรอการพฒันา 1,387 1,923 - - - - 1,387 1,923

สินทรัพยส์่วนกลาง 588 663

รวมสินทรัพย์ของส่วนงาน 6,814 6,753

15. ภาระผูกพันและหนีสินทีอาจเกิดขึน

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจ

เกิดขึนคงเหลืออยู่ดงัต่อไปนี

15.1 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเกยีวกบัสัญญาก่อสร้างโครงการต่างๆ ซึงรวมถึงการจา้งออกแบบโครงการและการ

ตกแต่งภายในเป็นจาํนวนเงิน 300 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 358 ลา้นบาท)

15.2 ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนซึงเกียวเนืองกับการก่อสร้างส่วนปรับปรุง

ทีดินและอาคาร เพือใช้ในการดาํเนินงานของบริษทัฯ และอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน จาํนวน  ลา้น

บาท (31 ธันวาคม 2564: 2 ลา้นบาท)

15.3   กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานทีเกียวขอ้งกบัการเช่าทีดิน พืนทีอาคาร อุปกรณ์ และสัญญาบริการ

ซึงมีอายุสัญญาตงัแต่ 1 ปี ถึง 4 ปี

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายสําหรับค่าเช่าและคา่บริการในอนาคต

ทงัสินภายใตส้ัญญาดังกล่าวดงันี

 (หน่วย: ลา้นบาท)

จ่ายชาํระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ภายใน 1 ปี 11 10

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 1 -
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายสําหรับค่าเช่าและคา่บริการในอนาคต

ทงัสินภายใตส้ัญญาดังกล่าวดงันี

 (หน่วย: ลา้นบาท)

จ่ายชาํระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

ภายใน 1 ปี 19 18

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี - -

15.4 หนังสือคาํประกนัธนาคาร

บริษทัฯมีหนังสือคาํประกนัทีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯซึงเกียวเนืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบตัิ

บางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯคงเหลืออยู่ดังนี

 (หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน

2565

31 ธันวาคม

2564

(ตรวจสอบแลว้)

หนังสือคาํประกนัการจดัหาและการบาํรุงรักษาสาธารณูปโภค 67 67

หนังสือคาํประกนัการใช้ไฟฟ้า 7 7

หนังสือคาํประกนัการจดัสรรพืนทโีครงการ 17 37

รวม 91 111

วงเงินสินเชือหนงัสือคาํประกนัธนาคารคาํประกันโดยทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างของบริษทัฯ

16.    คดีฟ้องร้อง

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯไดถู้กบุคคลภายนอกฟ้องร้องในคดีแพ่งเกียวกับสัญญาจะซือจะขาย

อสังหาริมทรัพย์ นิติบุคคลโครงการฟ้องร้องในคดีผู ้บริโภค และคดีอืนๆ โดยเรียกร้องค่าเสียหาย

มีทุนทรัพยร์วมจาํนวน 205 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 202 ลา้นบาท) ขณะนีคดีอยู่ระหว่างพิจารณาและ

ผลของคดียงัไม่เป็นทีสินสุด ซึงฝ่ายบริหารของบริษทัฯได้พิจารณาแลว้พร้อมทงัพิจารณาจากความเห็น

ของฝ่ายกฎหมายของบริษทัฯ และบริษทัทีปรึกษากฎหมายภายนอก เชือว่าเมือคดีถึงทีสุดจะไม่มีผลกระทบ

อย่างเป็นสาระสําคญัต่อฐานะการเงินของบริษทัฯ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้บนัทึกสํารองค่าใช้จ่ายทีอาจจะเกิดขึนจากผลสรุปของการพิจารณาคดีไว้

จาํนวนหนึงตามทีเห็นว่าเหมาะสมในงบการเงินของบริษทัฯแลว้ 
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17. เครืองมือทางการเงิน

17.1 มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน

เนืองจากเครืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสัน เงินกูย้ืมระยะยาวมีอตัรา

ดอกเบยีใกลเ้คียงกับอตัราดอกเบยีในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน

ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั กิจการไม่มีการเปลียนวิธีการและสมมติฐานทีใชใ้นการประมาณมูลค่ายุติธรรม

ของเครืองมือทางการเงินและไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรม

18. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล

งบการเงินระหว่างกาลนีไดร้ับอนุมตัิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเมือวนัท ี10 สิงหาคม 2565


