
 

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงาน และ งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2562 



 
 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน)  

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

(กลุ่มบริษทั) ซึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั และ     

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีทีสาํคญั และไดต้รวจสอบงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้นีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 ผลการดาํเนินงานและ               

กระแสเงินสด สําหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน)                           

และบริษทัย่อย และเฉพาะของบริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามทีควร                        

ในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ    

จากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีทีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนที

เกียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอืนๆ ตามทีระบุใน

ขอ้กาํหนดนนัดว้ย ขา้พเจา้เชือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีทีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพือใชเ้ป็นเกณฑใ์น

การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เรืองสําคญัในการตรวจสอบ  

เรืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเรืองต่างๆ ทีมีนยัสาํคญัทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้    

ในการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรืองเหล่านีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ    

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทงันี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหาก    

สาํหรับเรืองเหล่านี  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบทีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ      

งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซึงไดร้วมความรับผิดชอบทีเกียวกบัเรืองเหล่านีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้

รวมวิธีการตรวจสอบทีออกแบบมาเพือตอบสนองต่อการประเมินความเสียงจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริง

อนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบสาํหรับเรืองเหล่านี

ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เรืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเรืองมีดงัต่อไปนี 

การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

บริษทัฯไดเ้ปิดเผยนโยบายการบญัชีของการรบัรู้รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์อนัไดแ้ก่ ทีดิน บา้นพร้อม

ทีดินและหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 4.1 เนืองจากรายไดจ้ากการขาย

อสังหาริมทรัพยเ์ป็นตวัเลขทีมีสาระสาํคญัในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ และมีจาํนวนหน่วยในโครงการ

อสังหาริมทรัพยเ์พือขายและสัญญาซือขายอสังหาริมทรัพยก์บัลูกคา้เป็นจาํนวนมาก ดงันนั ขา้พเจา้จึงพิจารณาเป็น

เรืองสาํคญัในการตรวจสอบการรับรู้รายการและระยะเวลาในการรับรู้รายการรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์ 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดจ้ากการขายโครงการอสังหาริมทรัพยข์องบริษทัฯโดยรวมถึง  

ก. ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯทีเกียวขอ้งกบัวงจรรายไดโ้ดยการสอบถาม

ผูรั้บผิดชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมทีบริษทัฯ    

ออกแบบไว ้ 

ข. สุ่มตรวจสอบสัญญาขายอสังหาริมทรัพยเ์พือตรวจสอบการรับรู้รายไดว้า่เป็นไปตามเงือนไขทีระบุไวใ้น

สัญญาขายอสังหาริมทรัพย ์และสอดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯ  

ค. สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายอสังหาริมทรพัยท์ีเกิดขึนในระหวา่งปีและช่วงใกลสิ้นรอบ

ระยะเวลาบญัชี 

ง. วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยแ์บบแยกยอ่ย  
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การประเมินการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 

ตามทกีล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 4.8 และขอ้ 13 การประเมินการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพย์

เพือการลงทุนของบริษทัฯและบริษทัย่อยจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจทีสาํคญัของฝ่ายบริหารทีเกียวขอ้งกบัการ

วิเคราะห์ในรายละเอียดเกียวกบัลกัษณะและการใชง้านของสินทรัพยแ์ละการกาํหนดสมมติฐานทีสาํคญั         

ขา้พเจา้จึงพิจารณาเป็นเรืองสําคญัในการตรวจสอบในมูลค่าค่าเผือการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน   

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัทีเกียวขอ้งกบัการประเมินค่าเผอืดอ้ยค่าของ

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน โดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบและทาํความเขา้ใจ นอกจากนี ขา้พเจา้ไดป้ระเมิน

วิธีการและขอ้สมมติทีฝ่ายบริหารใชใ้นการพิจารณาค่าเผือดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน รวมถึงวิธี     

การตรวจสอบ ดงันี 

ก. พิจารณาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลภายในและภายนอกทีเกียวขอ้งเพือประเมินขอ้บง่ชีการดอ้ยค่าของ

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน และวิเคราะห์ขอ้มูล มูลค่ายตุิธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือ

มูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์ 

ข. สอบทานเกณฑใ์นการพิจารณาค่าเผือดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ความสมาํเสมอของ    

การใชเ้กณฑด์งักล่าว และเหตผุลสาํหรับการรับรู้ค่าเผือดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน           

ค. สอบทานความสมเหตุสมผลของประมาณการมูลค่าทีจะไดรั้บคืนของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน      

ซึงจดัทาํโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯหรือรายงานของผูป้ระเมินราคาอิสระ 

นอกจากนี ขา้พเจา้ไดป้ระเมินการเปิดเผยขอ้มูลของผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัเกียวกบัการประเมินการดอ้ยค่าของ

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 

ข้อมูลอืน  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอืน ซึงรวมถึงขอ้มูลทีรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีทีแสดงอยูใ่นรายงานนนั) ซึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมให้กบัขา้พเจา้ภายหลงั

วนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีนี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให้    

ความเชือมนัในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอืนนนั 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ทีเกียวเนืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอืนนนัมี

ความขดัแยง้ทีมีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ทีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือ   

ปรากฏวา่ขอ้มูลอืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  
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เมือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามทีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูล    

ทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้จะสือสารเรืองดงักล่าวให้ผูม้ีหนา้ทีในการกาํกบัดูแลทราบเพือให้    

มีการดาํเนินการแกไ้ขทีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีในการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ทีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านีโดยถูกตอ้งตามทีควรตามมาตรฐาน       

การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกบัการควบคุมภายในทีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพือให้สามารถ

จดัทาํงบการเงินทีปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนือง 

การเปิดเผยเรืองทีเกียวกบัการดาํเนินงานต่อเนืองในกรณีทีมีเรืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการ     

ทีดาํเนินงานต่อเนืองเวน้แตผู่บ้ริหารมีความตงัใจทีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ

ดาํเนินงานต่อเนืองอีกต่อไปได ้

ผูม้ีหนา้ทีในการกาํกบัดแูลมีหนา้ทีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของ        

กลุ่มบริษทั  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พือให้ไดค้วามเชือมนัอยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มลูทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ

เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชือมนัอยา่งสมเหตุสมผลคือความเชือมนั

ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ                

ตรวจพบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัทีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจาก                            

การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเมือคาดการณ์อยา่งสมเหตสุมผลไดว้่ารายการทีขดัต่อขอ้เทจ็จริง

แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน

เหล่านี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสัยเยียง             

ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปนีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเสียงทีอาจมีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน      

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพือตอบสนอง

ต่อความเสียงเหล่านนั และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเสียงทีไม่พบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึงเป็นผลมาจาก    

การทุจริตจะสูงกวา่ความเสียงทีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เนืองจากการทุจริตอาจเกียวกบัการสมรู้ร่วมคิด        

การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตงัใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทีไม่ตรงตาม

ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจเกียวกบัระบบการควบคุมภายในทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธี                 

การตรวจสอบให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อ            

ความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ     

ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งทีผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเกียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสําหรับกิจการทีดาํเนินงานต่อเนืองของผูบ้ริหาร 

และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีทีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญัทีเกียวกบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ทีอาจเป็นเหตใุหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ

ดาํเนินงานต่อเนืองหรือไม ่หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้

ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก

เห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นทีเปลียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้

ขึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีทีไดรั้บจนถึงวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนืองได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้ง 

ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ทีเกิดขึนโดยถูกตอ้งตามทีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีทีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ

หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อ

การกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ

แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดสื้อสารกบัผูม้ีหนา้ทีในการกาํกบัดูแลในเรืองต่าง ๆ  ซึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามทีไดว้างแผนไว ้ประเด็นทีมีนยัสาํคญัทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องทีมีนัยสาํคญัในระบบ                  

การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูม้ีหนา้ทีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณทีเกียวขอ้งกบั

ความเป็นอิสระและไดสื้อสารกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลเกียวกบัความสัมพนัธ์ทงัหมดตลอดจนเรืองอืนซึง

ขา้พเจา้เชือว่ามีเหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจ้าและมาตรการทีขา้พเจา้

ใชเ้พือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเรืองทงัหลายทีสือสารกบัผูม้ีหนา้ทีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรืองต่าง ๆ ทีมีนยัสําคญัทีสุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรืองเหล่านีไวใ้น

รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเรืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน

สถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรสือสารเรืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ

ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ทีผูม้ีส่วนไดเ้สีย

สาธารณะจะไดจ้ากการสือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันี 

กิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4496 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพนัธ์ 2563 

 

 



บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 101,720,939                   198,712,937                   95,798,265                     153,177,343                   

เงินลงทุนชวัคราว 8 100,237,736                   67,970,150                     69,804,962                     67,970,150                     

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื 9 8,743,345                       8,306,706                       12,550,972                     17,969,903                     

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละสินคา้คงเหลือ 10 4,194,521,248 2,587,815,480 4,191,398,910 2,585,139,886

เงินจ่ายลว่งหนา้ค่าก่อสร้าง 39,029,890                     5,881,819                       39,029,890                     5,881,819                       

ตน้ทุนเพอืให้ไดม้าซึงสัญญาทีทาํกบัลกูคา้ 22 131,306,267                   3,145,325                       131,306,267                   3,145,325                       

สินทรัพยห์มุนเวยีนอนื 34,465,822                     14,414,118                     33,305,968                     12,324,957                     

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,610,025,247                2,886,246,535                4,573,195,234                2,845,609,383                

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ลกูหนีตามสัญญาเช่าการเงิน 11.1 27,289,015                     29,118,300                     27,289,015                     29,118,300                     

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                                     -                                     505,374,400                   505,374,400                   

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทนุ 13 1,182,717,778                1,158,186,639                1,222,659,141                1,199,151,419                

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 14 456,877,614                   404,437,285                   249,785,771                   196,803,366                   

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 6,634,352                       5,001,537                       6,628,968                       4,861,234                       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27 24,196,252                     37,606,710                     24,619,826                     38,276,314                     

ทีดินและส่วนปรับปรุงรอการพฒันา 16 1,400,054,285                1,391,169,109                1,250,487,978                1,241,602,803                

เงินมดัจาํค่าซือทีดิน -                                     5,000,000                       -                                     5,000,000                       

ตน้ทุนเพอืให้ไดม้าซึงสัญญาทีทาํกบัลกูคา้ 22 -                                     89,724,127                     -                                     89,724,127                     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 72,209,976                     75,986,910                     67,606,445                     70,860,526                     

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,169,979,272                3,196,230,617                3,354,451,544                3,380,772,489                

รวมสินทรัพย์ 7,780,004,519                6,082,477,152                7,927,646,778                6,226,381,872                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนสิีนหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน 17 780,293,400                   133,483,000                   780,293,400                   133,483,000                   

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 18 76,337,753                     65,785,592                     80,202,301                     70,257,561                     

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 19 729,473,000                   111,045,376                   729,473,000                   111,045,376                   

เงินรับลว่งหนา้จากลกูคา้ 23 361,233,810                   286,779,893                   357,072,335                   283,295,446                   

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 106,291,822                   48,246,149                     105,400,821                   47,480,046                     

หนีสินหมนุเวยีนอืน 20 49,535,174                     56,226,661                     48,532,528                     54,336,095                     

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 2,103,164,959                701,566,671                   2,100,974,385                699,897,524                   

หนสิีนไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 19 822,199,000                   463,811,664                   822,199,000                   463,811,664                   

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 21 31,289,868                     24,001,747                     24,246,316                     18,188,345                     

เงินประกนังานก่อสร้าง 52,341,916                     81,248,759                     52,341,916                     81,248,759                     

เงินรับลว่งหนา้ค่าเช่าทีดิน 11.2 4,174,491                       4,500,891                       4,174,491                       4,500,891                       

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27 31,719,056                     24,397,550                     31,719,056                     24,397,550                     

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 13,561,425                     12,461,150                     13,518,620                     12,400,827                     

รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน 955,285,756                   610,421,761                   948,199,399                   604,548,036                   

รวมหนสิีน 3,058,450,715                1,311,988,432                3,049,173,784                1,304,445,560                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

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

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มลูค่าแลว้

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

ส่วนตาํกวา่มูลค่าหุ้นสามญั (429,264,886)                 (429,264,886)                 (429,264,886)                 (429,264,886)                 

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 24 978,875                          978,875                          978,875                          978,875                          

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 25 68,004,224                     65,154,224                     68,004,224                     65,154,224                     

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทนุสะสม) (126,162,718)                 (75,544,416)                   216,508,596                   262,821,914                   

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุ้น 74,131,479                     74,131,479                     -                                     -                                     

รวมส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 4,609,933,159                4,657,701,461                4,878,472,994                4,921,936,312                

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 111,620,645                   112,787,259                   -                                     -                                     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,721,553,804                4,770,488,720                4,878,472,994                4,921,936,312                

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,780,004,519                6,082,477,152                7,927,646,778                6,226,381,872                

-                                 -                                 -                                 -                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษัท อสีเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 29 1,273,043,228   1,620,412,254   1,273,043,228   1,620,412,254   

รายไดค้่าบริการ 29 55,508,838        51,202,243        2,054,415          -

รายไดค้่าเช่า 13, 29 44,410,638        34,094,742        44,410,638        34,094,742        

รายไดอื้น 27,241,267        13,738,942        30,157,434        19,234,228        

รวมรายได้ 1,400,203,971   1,719,448,181   1,349,665,715   1,673,741,224   

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการขายอสงัหาริมทรัพย์ 885,767,877      1,097,351,355   886,207,778      1,098,545,351   

ตน้ทุนค่าบริการ 37,029,537        34,702,342        3,438,749          -

ตน้ทุนค่าเช่า 30,373,057        30,672,300        31,411,727        31,695,719        

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 134,000,034      163,341,799      132,142,383      161,758,220      

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 264,812,678      246,262,488      242,526,662      222,607,697      

ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์ 13                           - 695,193                                           - 9,856,614          

โอนกลบัขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์ 12, 13 (28,469,543)       (2,150,680)         (28,469,543)       (9,124,487)         

รวมค่าใช้จ่าย 1,323,513,640   1,570,874,797   1,267,257,756   1,515,339,114   

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 76,690,331        148,573,384      82,407,959        158,402,110      

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (4,473,221)         (3,852,803)         (4,473,221)         (3,852,803)         

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 72,217,110        144,720,581      77,934,738        154,549,307      

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 27 (20,731,964)       (31,803,166)       (20,977,994)       (30,172,764)       

กาํไรสําหรับปี 51,485,146        112,917,415      56,956,744        124,376,543      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี -                         -                         -                         -                         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 51,485,146        112,917,415      56,956,744        124,376,543      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษัท อสีเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

การแบ่งปันกาํไรขาดทุน

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 52,651,760        115,449,032      56,956,744        124,376,543      

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,166,614)         (2,531,617)         -                         -                         

51,485,146        112,917,415      56,956,744        124,376,543      

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 52,651,760        115,449,032      56,956,744        124,376,543      

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,166,614)         (2,531,617)         -                         -                         

51,485,146        112,917,415      56,956,744        124,376,543      

กาํไรต่อหุ้น 28

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน 

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.010                 0.023                 0.011                 0.025                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(หน่วย: บาท)

ส่วนเกินทุนจาก ส่วนของผูม้ี

ทุนเรือนหุ้น การเปลียนแปลง รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สียทไีม่มี

ทีออกและ ส่วนตาํกว่า ส่วนทุนจากการจ่าย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สัดส่วนการถอืหุ้น รวมองค์ประกอบอนื ผูถื้อหุ้น อาํนาจควบคุม รวม

ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ (ขาดทุนสะสม) ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถื้อหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561 5,022,246,185                 (429,264,886)                978,875                                      58,935,397              91,377,772                    74,131,479                          74,131,479                                  4,818,404,822                 115,318,876                      4,933,723,698                  

กาํไรสาํหรับปี -                                       -                                    -                                                  -                               115,449,032                  -                                           -                                                  115,449,032                    (2,531,617)                        112,917,415                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับปี -                                       -                                    -                                                  -                               -                                    -                                           -                                                  -                                       -                                        -                                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                       -                                    -                                                  -                               115,449,032                  -                                           -                                                  115,449,032                    (2,531,617)                        112,917,415                     

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30) -                                       -                                    -                                                  -                               (276,152,393)                -                                           -                                                  (276,152,393)                   -                                        (276,152,393)                   

โอนกาํไรสะสมทยีงัไม่ไดจ้ดัสรร

   เป็นสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 25) -                                       -                                    -                                                  6,218,827                (6,218,827)                    -                                           -                                                  -                                       -                                        -                                       

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 5,022,246,185                 (429,264,886)                978,875                                      65,154,224              (75,544,416)                  74,131,479                          74,131,479                                  4,657,701,461                 112,787,259                      4,770,488,720                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 5,022,246,185                 (429,264,886)                978,875                                      65,154,224              (75,544,416)                  74,131,479                          74,131,479                                  4,657,701,461                 112,787,259                      4,770,488,720                  

กาํไรสาํหรับปี -                                       -                                    -                                                  -                               52,651,760                    -                                           -                                                  52,651,760                      (1,166,614)                        51,485,146                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับปี -                                       -                                    -                                                  -                               -                                    -                                           -                                                  -                                       -                                        -                                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                       -                                    -                                                  -                               52,651,760                    -                                           -                                                  52,651,760                      (1,166,614)                        51,485,146                       

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30) -                                       -                                    -                                                  -                               (100,420,062)                -                                           -                                                  (100,420,062)                   -                                        (100,420,062)                   

โอนกาํไรสะสมทยีงัไม่ไดจ้ดัสรร

   เป็นสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 25) -                                       -                                    -                                                  2,850,000                (2,850,000)                    -                                           -                                                  -                                       -                                        -                                       

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 5,022,246,185                 (429,264,886)                978,875                                      68,004,224              (126,162,718)                74,131,479                          74,131,479                                  4,609,933,159                 111,620,645                      4,721,553,804                  

-                                       -                                    -                                                  -                               -                                    -                                                  -                                       -                                        -                                       

-                                       -                                    -                                                  -                               -                                    -                                           -                                                  -                                       -                                        -                                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่

องค์ประกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุ้น



(หน่วย: บาท)

ส่วนทุนจากการ

ทุนเรือนหุ้นทีออก ส่วนตาํกว่า จ่ายโดยใช้ รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั หุ้นเป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2561 5,022,246,185               (429,264,886)                 978,875                         58,935,397                    420,816,591                  5,073,712,162               

กาํไรสาํหรับปี -                                    -                                    -                                    -                                    124,376,543                  124,376,543                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                    -                                    -                                    -                                    124,376,543                  124,376,543                  

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30) -                                    -                                    -                                    -                                    (276,152,393)                 (276,152,393)                 

โอนกาํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ดัสรร

   เป็นสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 25) -                                    -                                    -                                    6,218,827                      (6,218,827)                     -                                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2561 5,022,246,185               (429,264,886)                 978,875                         65,154,224                    262,821,914                  4,921,936,312               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 5,022,246,185               (429,264,886)                 978,875                         65,154,224                    262,821,914                  4,921,936,312               

กาํไรสาํหรับปี -                                    -                                    -                                    -                                    56,956,744                    56,956,744                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                    -                                    -                                    -                                    56,956,744                    56,956,744                    

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30) -                                    -                                    -                                    -                                    (100,420,062)                 (100,420,062)                 

โอนกาํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ดัสรร

   เป็นสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 25) -                                    -                                    -                                    2,850,000                      (2,850,000)                     -                                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562 5,022,246,185               (429,264,886)                 978,875                         68,004,224                    216,508,596                  4,878,472,994               

-                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

-                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม

บริษัท อสีเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษทั อสีเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 72,217,110                        144,720,581                    77,934,738                        154,549,307                    

ปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน:

   ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพยล์ดลงจากการโอนเป็นตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 888,778,718                      1,098,709,277                 888,778,718                      1,098,709,277                 

   โอนกลบัขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ (2,802,101)                         (163,925)                          (2,802,101)                         (163,925)                          

   โอนกลบัค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ -                                          (79,776)                            -                                          -                                       

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 41,405,350                        33,233,612                      35,231,432                        26,324,340                      

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 10,958,682                        4,417,127                        8,274,332                          3,407,720                        

   รับรู้รายไดต้ามสญัญาเช่าการเงิน (1,401,116)                         (1,406,587)                       (1,401,116)                         (1,406,587)                       

   กาํไรจากการขายหน่วยลงทุน (440,699)                            (1,847,755)                       (437,597)                            (1,847,755)                       

   ขาดทุน (กาํไร) ทียงัไม่เกิดขึนจากการเปลียนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน (251,429)                            424,173                           (21,757)                              424,173                           

   ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์ -                                          695,193                           -                                          9,856,614                        

   โอนกลบัขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อย -                                          -                                       -                                          (6,973,808)                       

   โอนกลบัขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์ (28,469,543)                       (2,150,680)                       (28,469,543)                       (2,150,680)                       

   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 246,851                             (66,215)                            246,851                             (66,215)                            

   ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 9,680,560                          64,008                             9,650,576                          64,473                             

   ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 4,473,221                          3,852,803                        4,473,221                          3,852,803                        

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 994,395,604                      1,280,401,836                 991,457,754                      1,284,579,737                 

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพิมขึน)

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื (436,639)                            (4,416,365)                       5,418,931                          (8,357,931)                       

   ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพยแ์ละสินคา้คงเหลือ (666,276,970)                     (646,053,648)                  (665,830,226)                     (644,836,583)                  

   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง (55,160,479)                       (10,476,210)                    (55,160,479)                       (10,476,210)                    

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน (440,634)                            (4,549,931)                       (1,369,941)                         (3,754,877)                       

   ลูกหนีตามสญัญาเช่าการเงินและเงินรับล่วงหนา้ค่าเช่าทีดิน 2,904,000                          2,904,000                        2,904,000                          2,904,000                        

   ค่านายหนา้จ่ายเพือใหไ้ดม้าซึงสญัญาทีทาํกบัลูกคา้ (38,436,814)                       (89,002,810)                    (38,436,814)                       (89,002,810)                    

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน (5,033,337)                         (2,003,052)                       (5,033,337)                         (1,599,998)                       

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 11,898,972                        16,311,213                      14,959,735                        18,346,212                      

   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 58,518,431                        (9,684,707)                       58,393,533                        (9,066,946)                       

   เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 69,374,027                        221,937,304                    68,696,999                        221,197,222                    

   หนีสินหมุนเวยีนอนื (1,611,597)                         8,075,178                        (723,677)                            7,103,543                        

   เงินประกนังานก่อสร้าง (28,906,843)                       5,316,809                        (28,906,843)                       5,316,809                        

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (3,670,561)                         (515,840)                          (2,216,361)                         (515,840)                          

   หนีสินไม่หมุนเวยีนอนื 1,100,273                          3,782,881                        1,117,790                          3,843,147                        

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 338,217,433                      772,026,658                    345,271,064                      775,679,475                    

จ่ายดอกเบีย (65,424,415)                       (33,444,184)                    (65,424,415)                       (33,444,184)                    

จ่ายภาษีเงินได้ (14,012,246)                       (18,216,007)                    (14,535,098)                       (17,273,778)                    

รับคืนภาษีเงินได้ 812,753                             -                                       812,753                             -                                       

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 259,593,525                      720,366,467                    266,124,304                      724,961,513                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษทั อสีเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากประจาํเพิมขึน -                                          (470)                                 -                                          (470)                                 

ซือหน่วยลงทุน (400,480,000)                     (522,010,000)                  (361,480,000)                     (522,010,000)                  

จ่ายเงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัย่อย -                                          -                                       -                                          (19,000,000)                    

รับชาํระคืนเงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัย่อย -                                          -                                       -                                          39,000,000                      

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอปุกรณ์ 821,392                             49,532                             760,280                             49,065                             

เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุน 368,904,542                      596,030,133                    360,104,542                      596,030,133                    

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 116,355                             141,122                           116,355                             141,122                           

ซืออสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (17,100,694)                       (31,100,396)                    (17,100,694)                       (31,100,396)                    

ซืออาคารและอปุกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (83,434,208)                       (58,303,912)                    (80,490,955)                       (121,901,873)                  

ซือทีดินและส่วนปรับปรุงรอการพฒันา (1,753,970,825)                  (382,506,228)                  (1,753,970,825)                  (382,506,228)                  

เงินมดัจาํค่าซือทีดินลดลง (เพิมขึน) 5,000,000                          (5,000,000)                       5,000,000                          (5,000,000)                       

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (1,880,143,438)                  (402,700,219)                  (1,847,061,297)                  (446,298,647)                  

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสนั 1,134,095,400                   133,483,000                    1,134,095,400                   133,483,000                    

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสนั (487,285,000)                     (687,749,500)                  (487,285,000)                     (687,749,500)                  

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 1,306,589,000                   1,156,610,000                 1,306,589,000                   1,156,610,000                 

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (329,774,039)                     (581,752,960)                  (329,774,039)                     (581,752,960)                  

จ่ายเงินปันผล (100,067,446)                     (277,313,604)                  (100,067,446)                     (277,313,604)                  

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 1,523,557,915                   (256,723,064)                  1,523,557,915                   (256,723,064)                  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ (96,991,998)                       60,943,184                      (57,379,078)                       21,939,802                      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 198,712,937                      137,769,753                    153,177,343                      131,237,541                    

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายปี 101,720,939                      198,712,937                    95,798,265                        153,177,343                    

-                                          -                                       -                                          -                                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษทั อสีเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561

ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม

รายการทีมิใช่เงินสด

   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้างเป็นตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 22,012,408 8,720,148 22,012,408 8,720,148

   โอนดอกเบียจ่ายเป็นตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 60,125,820 30,920,965                      60,125,820 30,920,965                      

   โอนตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นสินทรัพยห์มุนเวยีนอืน -                                          1,201,058 -                                          1,201,058

   โอนอาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพยห์มุนเวยีนอืน -                                          7,447                               -                                          7,447                               

   โอนอาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 2,411,248                          160,180                           2,411,248                          160,180                           

   โอนอุปกรณ์เป็นตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 818,463                             209,720                           818,463                             209,720                           

   โอนอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนเป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง -                                          14,474                             -                                          14,474                             

   โอนอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน -                                          5,341,553                        -                                          5,341,553                        

   โอนทีดินรอการพฒันาเป็นตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 1,745,085,650                   273,215,596                    1,745,085,650                   273,215,596                    

   โอนสินทรัพยห์มุนเวยีนอืนเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 12,555                                -                                       12,555                                -                                       

   โอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนเป็นอาคารและอปุกรณ์ -                                          420,561                           -                                          -                                       

   เจา้หนีค่าซืออปุกรณ์ 5,654,125                          684,629                           1,928,189                          626,878                           

   เจา้หนีค่าซืออสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 578,507                             509,155                           578,507                             509,155                           

   เงินปันผลคา้งจ่าย 933,742                             581,126                           933,742                             581,126                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท อสีเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 

1. ข้อมูลทัวไป 

 ข้อมูลทัวไปของบริษัทฯ 

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึงจดัตงัและมี

ภู มิลําเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ 

มีกลุ่มซนัไรส์ ซึงเป็นกลุ่มบริษทัทีจดทะเบียนจดัตงัในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ ประกอบดว้ย 

 สัดส่วนการถือหุน้ 

 (ร้อยละของทุนชาํระแลว้) 

 (ณ วนัที 10 พฤษภาคม 2562*) 

1.   บริษทั กรุงเทพโทรทศัน์และวิทย ุจาํกดั 43.65 

2.   บริษทั บีบีทีวี เอ็คควิตี จาํกดั 10.21 

3.   บริษทั ซนัไรส์ อีคิวตี จาํกดั 5.56 

4.   บุคคล 2.61 

5.   บุคคล 1.95 

*   วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นครังล่าสุด  

ทีอยูต่ามทีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชนั 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินนีจดัทาํขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัที                        

11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัทีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี 

 งบการเงินนีได้จดัทาํขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอืนในนโยบายการ

บญัชี  
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2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

 ก) งบการเงินรวมนีไดจ้ดัทาํขึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จาํกดั 

(มหาชน) (ซึงต่อไปนีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซึงต่อไปนีเรียกว่า “บริษัทย่อย”) 

ดงัต่อไปนี 

  จดัตงัขึน อตัราร้อยละ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุ้น 

   2562 2561 

   % % 

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ รีสอร์ท จาํกดั สนามกอลฟ์ ไทย 81.30 81.30 

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ ไลซนั     

   นิวเวิลด ์จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 60.00 60.00 

ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการทีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได้ หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ

หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการทีเขา้ไปลงทุน และสามารถใช้อาํนาจในการสังการ

กิจกรรมทีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนนัได ้

ค) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตังแต่วนัทีบริษทัฯ             

มีอาํนาจในการควบคุมบริษทัย่อยจนถึงวนัทีบริษทัฯสินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนนั   

 ง) งบการเงินของบริษทัย่อยได้จัดทาํขึนโดยใช้นโยบายการบัญชีทีสําคัญเช่นเดียวกันกับของ   

บริษทัฯ 

 จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหวา่งกนัทีมีสาระสําคญัไดถู้กตดัออกจาก

งบการเงินรวมนีแลว้  

 ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ

บริษทัย่อยส่วนทีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีราคาทุน 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

 การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 เรือง รายได้จากสัญญาทีทํากับลูกค้า 

 ในระหวา่งปี 2561 กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท ี15 เรือง รายไดจ้ากสัญญาที

ทาํกบัลูกคา้ มาถือปฏิบติัก่อนวนัทีมีผลบงัคบัใช ้ซึงมาตรฐานการบญัชีฉบบันีมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัท ี1 มกราคม 2562 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมใน

หรือหลังวันที 1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซึงจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชี

ทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง

หรือจัดให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ             

โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเกียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชี

กบัผูใ้ชม้าตรฐาน ยกเวน้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปนีทีมีการเปลียนแปลง

หลกัการสาํคญัซึงสามารถสรุปไดด้งันี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ

มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน 

ฉบบัที 9 เครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที 32  การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 16 การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัที 19 การชาํระหนีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกียวกับการจัดประเภท         

และการวดัมูลค่าเครืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจาก

ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 

(Business Model) หลกัการเกียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเครืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิด

ของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน และหลกัการเกียวกบัการบญัชีป้องกนัความเสียง รวมถึง

การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครืองมือทางการเงิน และเมือมาตรฐานการรายงาน                
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ทางการเงินกลุ่มนีมีผลบังคับใช้ จะทาํให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และ       

แนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัทีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินในปีทีเริม

นาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบตัิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที 16 เรือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 เรือง สัญญาเช่า 

และการตีความมาตรฐานบญัชีทีเกียวขอ้ง มาตรฐานฉบบันีได้กาํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ 

การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพย์

และหนีสินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการทีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์

อา้งอิงนนัมีมูลค่าตาํ 

การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 

ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลกัการ

เช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 17 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินในปีทีเริม

นาํมาตรฐานนีมาถือปฏิบติั 

4. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้ 

 ก) รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

รายไดจ้ากการขายทีดิน บา้นพร้อมทีดินและรายไดจ้ากการขายหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัรับรู้

เมือบริษทัฯไดม้ีการโอนอาํนาจควบคุมในสินคา้ให้กบัลูกคา้แลว้ ณ เวลาใดเวลาหนึง กล่าวคือ 

เมือมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยแ์สดงตาม   มูลค่าที

ได้รับหักด้วยส่วนลดและค่าใช้จ่ายทีบริษทัฯจ่ายแทนให้แก่ลูกค้า เงือนไขในการจ่ายชําระ

เป็นไปตามงวดการจ่ายชาํระทีระบุในสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ จาํนวนเงินทีบริษทัฯไดรั้บจากลูกคา้

ก่อนการโอนอาํนาจควบคุมในสินคา้ให้กบัลูกคา้แสดงไวเ้ป็น “เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้” ใน

งบแสดงฐานะการเงิน  

บริษทัฯปันส่วนสิงตอบแทนตามสัญญาให้กบัอสังหาริมทรัพยแ์ละเครืองตกแต่งทีเกียวขอ้งใน

สัดส่วนทีมีความสัมพนัธ์กบัราคาขายแบบเอกเทศ และรับรู้รายไดเ้มือกิจการไดโ้อนกรรมสิทธิ

ในอสังหาริมทรัพยแ์ละส่งมอบเครืองตกแต่งให้แก่ลูกคา้ โดยแสดงตามมูลค่าทีไดรั้บหรือคาด

วา่จะไดรั้บสําหรับสินคา้ทีไดส่้งมอบ ซึงไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 
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  ต้นทุนในการได้มาซึงสัญญาทีทํากบัลูกค้า  

บริษทัฯบนัทึกค่านายหน้าทีจ่ายเพือให้ไดม้าซึงสัญญาทีทาํกบัลูกคา้เป็นสินทรัพยแ์ละตดัเป็น

ค่าใช้จ่ายสอดคลอ้งกบัรูปแบบการรับรู้รายได้ตามสัญญา และจะบนัทึกค่าเผือผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ เมือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์สูงกว่าสิงตอบแทนทีจะได้รับหัก

ดว้ยตน้ทุนทีเกียวขอ้ง 

 ข) รายได้ค่าบริการ 

รายไดค้่าบริการรับรู้เป็นรายไดเ้มือไดใ้หบ้ริการแลว้ 

 ค) รายได้จากค่าเช่า 

รายได้จากค่าเช่าทีดินและพืนทีในอาคารพกัอาศยัจะรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงคา้งตามวิธี

เส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า  

 ง) รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน 

  บริษทัฯรับรู้รายไดจ้ากสัญญาเช่าการเงินตามอตัราผลตอบแทนทีแทจ้ริง 

 จ) รายได้ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟและกฬีา 

บริษทัย่อยรับรู้รายไดค้่าสมาชิกสนามกอล์ฟและกีฬาเป็นรายไดต้ามระยะเวลาของอายุสัญญา

สมาชิก 

 ฉ) ดอกเบียรับ 

ดอกเบียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนทีแทจ้ริง 

4.2 ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ 

 ในการคาํนวณหาตน้ทุนขายทีดิน บา้นพร้อมทีดินและหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั กลุ่มบริษทัไดท้าํ

การแบ่งสรรตน้ทุนการพฒันาทงัหมดทีคาดว่าจะเกิดขึน (โดยคาํนึงถึงตน้ทุนทีเกิดขึนจริงดว้ย) ตาม

เกณฑพ์ืนทีทีขาย  

 ตน้ทุนการขายอสังหาริมทรัพยร์วมถึงตน้ทุนของสินคา้อืนทีบริษทัฯไดส่้งมอบใหก้บัลูกคา้ตามสัญญา 

เช่น เฟอร์นิเจอร์ และเครืองตกแต่ง ซึงถือเป็นส่วนควบของบา้นหรือหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัทีส่ง

มอบ 

 ค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้งกบัการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ บนัทึกเป็น

ค่าใชจ่้ายเมือมีการขาย 

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสันทีมี

สภาพคล่องสูง ซึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัทีได้มาและไม่มี

ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้
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4.4 เงนิลงทุนชัวคราว 

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้าซึงเป็นหน่วยลงทุนแสดงตามมูลค่ายุติธรรมซึงคาํนวณจากมูลค่า

สินทรัพยสุ์ทธิ  

กลุ่มบริษทับนัทึกการเปลียนแปลงมูลค่าหลกัทรัพยด์งักล่าวเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไร

ขาดทนุ 

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของหน่วยลงทุน 

4.5 ลูกหนีการค้า 

 ลูกหนีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ

สําหรับผลขาดทุนโดยประมาณทีอาจเกิดขึนจากการเก็บเงินจากลูกหนีไม่ได ้ซึงโดยทวัไปพิจารณา

จากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายหุนี  

4.6 ต้นทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์และสินค้าคงเหลือ 

 ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์สดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตาํ

กว่า ราคาทุนประกอบด้วยต้นทุนทีดิน ค่าพฒันาทีดิน ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง 

ดอกเบียจ่ายทีถือเป็นต้นทุนของโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องตามทีเกิดขึนจริง รวมถึง

ประมาณการตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยมีรายละเอียดการคาํนวณราคาทุนดงันี 

ทีดิน   - ราคาทุนของทีดินบันทึกโดยวิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนักโดยแยกทีดินตาม   

แต่ละโครงการ 

งานระหวา่งก่อสร้าง - ต้น ทุ น ง า นร ะ ห ว่ า ง ก่ อ ส ร้ า ง ป ร ะ ก อ บ ด้ว ย ต้น ทุ น ง า น ก่ อ ส ร้ า ง                      

งานสาธารณูปโภคส่วนกลางและดอกเบียจ่ายทีถือเป็นต้นทุนของ     

โครงการ (ถา้มี) โดยตน้ทุนงานก่อสร้างและงานสาธารณูปโภคจะบนัทกึ

ตามทีเกิดขึนจริง 

 สินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะได้รับแลว้แต่ราคาใดจะตาํกว่า  ราคาทุน

ดงักล่าววดัมูลค่าตามวธีิเขา้ก่อนออกก่อน 

4.7 เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในบริษทัย่อยทีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจาก      

ค่าเผอืการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

4.8 อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเริมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนในราคาทุนซึงรวมตน้ทุนการทาํ

รายการ หลงัจากนนักลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนดว้ยราคาทุนหักค่าเสือมราคา

สะสมและค่าเผอืการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
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 ค่าเสือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนคาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณ 2 - 5 ปีสําหรับเครืองตกแต่งและงานระบบอาคาร 20 ปีสําหรับงานปรับปรุง

อาคาร และ 40 - 50 ปี สําหรับอาคาร ค่าเสือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนรวมอยู่ในการ

คาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเสือมราคาสาํหรับอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนประเภททีดิน 

 กลุ่มบริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างจํานวนเงินทีได้รับสุทธิจากการจําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพยใ์นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงวดทีตัดรายการอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนออกจาก

บญัชี 

4.9 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสือมราคา 

 ทีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหกัค่าเสือมราคาสะสม 

และค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) ค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุน

ของสินทรัพยโ์ดยใชวิ้ธีเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณเป็นดงันี 

อาคารและสิงปลูกสร้าง - 5 - 50 ปี 

อาคารสาํนกังานขาย - 3, 5 และ 20 ปี 

เครืองจกัรและอุปกรณ์ - 2 - 5 ปี 

เครืองตกแต่งอุปกรณ์และเครืองใชส้าํนกังาน - 2 - 10 ปี 

ยานพาหนะ -  3 - 10 ปี 

 ค่าเสือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเสือมราคาสาํหรับทีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 

 กลุ่มบริษทัตดัรายการทีดิน อาคารและอปุกรณ์ ออกจากบญัชี เมือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ได้

รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุน

จากการจาํหน่ายสินทรัพย ์(ผลต่างระหว่างสิงตอบแทนสุทธิทีไดรั้บจากการจาํหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่า

ตามบญัชีของสินทรัพยน์นั) จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมือกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยน์ัน

ออกจากบญัชี 

4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจาํหน่ายสะสมและค่าเผือการด้อยค่าสะสม      

(ถา้มี) ของสินทรัพยน์นั 

กลุ่มบริษทัตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบตลอดอายุการ

ใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ัน และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเมือมีขอ้

บ่งชีว่าสินทรัพย์นันเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดั

จาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสินปีเป็นอย่างน้อยค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน

ส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 



 8

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงันี 

คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ - 5 - 10   ปี 

4.11 ต้นทุนการกู้ยืม 

 ตน้ทุนการกูย้มืของเงินกูท้ีใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยที์ตอ้งใชร้ะยะเวลานาน

ในการแปลงสภาพให้พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพย์

นนัจะอยู่ในสภาพพร้อมทีจะใชไ้ดต้ามทีมุ่งประสงค ์ ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวด       

ทีเกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบียและตน้ทุนอืนทีเกิดขึนจากการกูย้มืนนั  

 อัตราการตงัขึนเป็นราคาทุนของสินทรัพย์คาํนวณจากอตัราถวัเฉลียถ่วงนาํหนักของดอกเบียจ่าย         

ทีเกิดขึนในระหวา่งปีของเงินกูย้มืเพือใชใ้นการพฒันาโครงการ 

4.12  รายการธุรกจิกบับคุคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก

บริษทัฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากนีบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการทีมีสิทธิ

ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซึงทาํใหม้ีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั 

กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯทีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.13 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ได้

โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพยที์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่

มูลค่าใดจะตาํกว่า ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนีสินระยะยาว 

ส่วนดอกเบียจ่ายจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท์ีไดม้า

ตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสือมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ทีเช่าหรืออายุของ      

สัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะตาํกวา่ 

 สัญญาเช่าทีดิน อาคารและอปุกรณ์ทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ได้

โอนไปให้กับผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินทีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็น

ค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 
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4.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พือการ

ลงทุน ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ทีดินและส่วนปรับปรุงรอการพฒันาหรือสินทรัพยที์ไม่มีตวัตนอืน

ของกลุ่มบริษทัหากมีขอ้บ่งชีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า

เมือมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยม์ีมูลค่าตาํกวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ัน ทงันีมูลค่า

ทีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้

สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งชีทีแสดงใหเ้ห็นวา่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ

สินทรัพยที์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืน

ของสินทรัพย์นัน และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าทีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมือมีการ

เปลียนแปลงประมาณการทีใชก้าํหนดมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจาก

การด้อยค่าครังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยที์เพิมขึนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีทีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

ของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์

โดยรับรู้ไปยงัส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

4.15 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมือเกิด

รายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษทัและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตงักองทุนสํารองเลียงชีพ ซึงประกอบดว้ยเงินทีพนักงานจ่าย

สะสมและเงินทีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลียงชีพไดแ้ยก

ออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษทั เงินทีกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพบันทึกเป็น

ค่าใชจ่้ายในปีทีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  

 กลุ่มบริษทัมีภาระสาํหรับเงินชดเชยทีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเมือออกจากงานตามกฎหมายแรงงานซึง

กลุ่มบริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสําหรับพนกังาน  
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 กลุ่มบริษทัคาํนวณหนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานโดยใชวิ้ธีคิดลด

แต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชียวชาญอิสระไดท้าํการประเมิน

ภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สําหรับโครงการ

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

 ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทังจาํนวนในกําไรหรือขาดทุนทันทีทีมีการแก้ไขโครงการหรือ          

ลดขนาดโครงการ หรือเมือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างทีเกียวขอ้ง 

4.16 ประมาณการหนีสิน 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหนีสินไวใ้นบญัชีเมือภาระผกูพนัซึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต

ไดเ้กิดขึนแลว้และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป

เพือปลดเปลืองภาระผูกพันนันและกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนันได้อย่าง

น่าเชือถือ 

4.17 ภาษีเงนิได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนทีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ 

โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัวคราวระหว่างราคาตามบัญชีของ

สินทรัพยแ์ละหนีสิน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเกียวขอ้ง

นนั โดยใชอ้ตัราภาษีทีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชวัคราวทีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่

รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชวัคราวทีใชห้กัภาษี รวมทงัผลขาดทุนทาง

ภาษีทียงัไม่ได้ใช้ในจาํนวนเท่าทีมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ทีกลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีใน

อนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชวัคราวทีใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีทียงั

ไม่ไดใ้ชน้นั 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทุกสินรอบระยะเวลา

รายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทั

จะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทงัหมดหรือบางส่วนมาใช้

ประโยชน์ 
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 กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีทีเกิดขึน

เกียวขอ้งกบัรายการทีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น  

4.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาทีจะตอ้งจ่ายเพือ

โอนหนีสินให้ผูอื้นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผูซื้อและผูข้าย       

(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัทีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการวดั

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินซึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้ง

วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีมี

ลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได้  กลุ่มบริษทัจะ

ประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายาม

ใชข้อ้มูลทีสามารถสังเกตไดท้ีเกียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนีสินทีจะวดัมลูค่ายติุธรรมนนัให้มากทีสุด  

 ลาํดับชันของมูลค่ายุติธรรมทีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสินใน       

งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลทีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี 

 ระดบั 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซือขายของสินทรัพย์หรือหนีสินอย่างเ ดียวกันในตลาดทีมี            

สภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอืนทีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใช้ข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกียวกับกระแสเงินในอนาคตทีกิจการ

ประมาณขึน  

 ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่งลาํดบั

ชนัของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหนีสินทีถืออยู่ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานทีมีการวดั

มูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึนประจาํ 

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีทีรับรองทวัไป ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ

การประมาณการในเรืองทีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี

ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินทีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลทีแสดงในหมายเหตุประกอบ             

งบการเงิน ผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนทีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและการ

ประมาณการทสีาํคญัมีดงันี 
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 สัญญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน                         

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพือพิจารณาว่ากลุ่ม

บริษทัไดโ้อนหรือรับความเสียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยที์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงนิ 

 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงินทีบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ทีไม่มีการ

ซือขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซือขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใชดุ้ลยพินิจในการ

ประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจาํลองการประเมิน

มูลค่า ซึงตวัแปรทีใช้ในแบบจาํลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรทีมีอยู่ในตลาด โดยคาํนึงถึง

ความเสียงทางดา้นเครดิต (ทงัของธนาคารฯและคู่สัญญา) สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และการ

เปลียนแปลงของมูลค่าของเครืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปลียนแปลงของสมมติฐานที

เกียวขอ้งกบัตวัแปรทีใชใ้นการคาํนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมทีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะ

การเงิน และการเปิดเผยลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม 

 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนและค่าเสือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ฝ่ายบริหาร

ตอ้งประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมือเลิกใชง้าน และตอ้งทาํการทบทวนอายุการ

ใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลียนแปลงเกิดขึน 

 นอกจากนีฝ่ายบริหารจํา เ ป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของทีดิน อาคารและอุปก รณ์และ

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่า      

ทีคาดว่าจะไดรั้บคืนตาํกว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ัน ในการนีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลย

พินิจทีเกียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซึงเกียวเนืองกบัสินทรัพยน์นั 

 การประมาณต้นทุนทังหมดทีจะใช้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

 ในการคาํนวณตน้ทุนขายบา้นพร้อมทีดิน บริษทัฯตอ้งประมาณตน้ทุนทงัหมดทีจะใช้ในการพฒันา

โครงการอสังหาริมทรัพย ์ซึงตน้ทุนดงักล่าวประกอบดว้ย ตน้ทุนทีดินและการปรับปรุงทีดิน ตน้ทุน

ค่าออกแบบและก่อสร้าง ตน้ทุนงานสาธารณูปโภค ตน้ทุนการกูย้ืมเพือใช้ในการก่อสร้างโครงการ 

และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวขอ้ง ทงันี ฝ่ายบริหารไดป้ระมาณการตน้ทุนดงักล่าวขึนจากประสบการณ์ใน

การประกอบธุรกิจโดยจะมีการทบทวนการประมาณการดงักล่าวเป็นระยะๆ หรือเมือตน้ทุนทีเกิดขึน

จริงแตกต่างจากประมาณการตน้ทุนอยา่งมีสาระสําคญั 
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สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีสําหรับผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หักภาษีและ

ขาดทนุทางภาษีทีไม่ไดใ้ช้เมือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคต

เพียงพอทีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวและขาดทุนนัน ในการนีฝ่ายบริหารจาํเป็นต้อง

ประมาณการว่าบริษัทฯควรรับรู้จํานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจํานวนเท่าใด          

โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีทีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

 หนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณขึนตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกันภัย ซึงตอ้งอาศยัข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการนัน เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึน

เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเกยีวข้องกนั 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจทีสําคญักับบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกัน รายการธุรกิจ

ดงักล่าวเป็นไปตามเงือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามทีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการ

ทีเกียวขอ้งกนัเหล่านนั ซึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย     

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

รายไดค้่าบริการจดัการส่วนกลาง - - 1 1 

รายไดอื้น - - 3 4 

ซือสินทรัพย ์(หมายเหต ุ14) - - - 92 

รายการธุรกิจกบักิจการทีเกียวขอ้งกนั     

ค่าเช่าพืนทีอาคารและค่าบริการ 6 6 6 6 

รายการระหว่างกนัของบริษทัฯกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัมีนโยบายการกาํหนดราคาดงันี 

 - ค่าบริการจัดการส่วนกลาง ค่าเช่าพืนทีอาคารและค่าบริการ และการรับโอนกิจการ เป็นไปตาม

เกณฑที์ตกลงร่วมกนั 

 - รายไดอื้นเป็นไปตามเกณฑที์คิดกบับุคคลทวัไป 

 - ค่าซือสินทรัพยเ์ป็นไปตามราคาทีตกลงกนั 

  



 14

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

รายชือบริษทั ความสมัพนัธ ์ เกียวขอ้งโดย 

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ รีสอร์ท จาํกดั บริษทัยอ่ย ถือหุ้นทางตรงและมีผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ ไลซัน นิวเวิลด ์จาํกดั บริษทัยอ่ย ถือหุ้นทางตรงและมีผูบ้ริหารร่วมกนั 

กลุ่มบุคคลผูเ้กียวขอ้งของบริษทั กรุงเทพ   

   โทรทศัน์และวทิย ุจาํกดั บุคคลทีเกียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นทางตรงและทางออ้ม 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการทีเกียวขอ้งกนัมีรายละเอียดดงันี   

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ลูกหนอีืน (หมายเหตุ 9)     

บริษทัยอ่ย - - 4,347 10,196 

เจ้าหนอีืน (หมายเหตุ 18)     

บริษทัยอ่ย - - 7,080 6,703 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 27 42 27 42 

รวม 27 42 7,107 6,745 

ดอกเบยีค้างจ่าย     

บริษทัยอ่ย - - 63 63 

เงินประกนั     

กิจการทีเกียวขอ้งกนั                                1,555 1,393 1,555 1,393 

เงินรับล่วงหน้า     

กิจการทีเกียวขอ้งกนั                                658 340 658 340 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงานที

ให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ผลประโยชน์ระยะสัน 37,876 46,061 34,874 43,097 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 13,498 5,449 13,224 5,281 

รวม 51,374 51,510 48,098 48,378 

7. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

เงินสด 1,166 1,934 435 373 

เงินฝากธนาคาร 100,555 196,779 95,363 152,804 

รวม 101,721 198,713 95,798 153,177 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินฝากกระแสรายวนั เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํทีมี

อายุไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัทีไดม้า โดยมีอตัราดอกเบียระหวา่งร้อยละ 0.10 ถึง 1.10 ต่อปี 

8. เงินลงทุนชัวคราว 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2562 2561 

 จาํนวนเงิน อตัราดอกเบีย จาํนวนเงิน อตัราดอกเบีย 

  (ร้อยละต่อปี)  (ร้อยละต่อปี) 

เงินฝากประจาํอาย ุ12 เดือน  44 1.10 43 1.10 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน 99,940  68,351  

บวก: กาํไร (ขาดทุน) ทียงัไม่เกิดขึน     

               จากการเปลียนแปลงมูลค่า     

               หน่วยลงทุน 254  (424)  

รวม 100,238          67,970  
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 

 จาํนวนเงิน อตัราดอกเบีย จาํนวนเงิน อตัราดอกเบีย 

  (ร้อยละต่อปี)  (ร้อยละต่อปี) 

เงินฝากประจาํอาย ุ12 เดือน  44 1.10 43 1.10 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน 69,739  68,351  

บวก: กาํไร (ขาดทุน) ทียงัไม่เกิดขึน     

               จากการเปลียนแปลงมูลค่า     

               หน่วยลงทุน 22  (424)  

รวม 69,805          67,970  

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯมีเงินลงทุนในกองทุนเปิดทหารไทย ธนพลัส 

(TMBTHANAPLUS) ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี ซึงเน้นลงทุนในตราสารหนีทีออกหรือคาํ

ประกนัโดยรัฐบาล สถาบนัการเงิน หรือบริษทัเอกชน ทงัในประเทศและต่างประเทศ  

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยแห่งหนึงมีเ งินลงทุนในกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน 

(KFCASH) และกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลสั (KFCASHPLUS) ประเภทกองทุนรวมตลาดเงิน 

ซึงเน้นลงทุนในตราสารหนีทีออกหรือคาํประกนัโดยรัฐบาล สถาบนัการเงิน บริษทัเอกชน หรือเงิน

ฝากธนาคารภายในประเทศ (31 ธนัวาคม 2561: ไม่มี) 

9. ลกูหนีการค้าและลูกหนีอืน 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ลูกหนีการค้า - กิจการทไีม่เกยีวข้องกัน     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 438 801 435 505 

คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 952 797 749 655 

คา้งชาํระ 3 - 6 เดือน 366 258 285 214 

รวมลูกหนีการคา้ 1,756 1,856 1,469 1,374 

ลูกหนีอืน     

ลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั      

    (หมายเหตุ 6) - - 4,347 10,196 

ลูกหนีอืน - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 2,287 1,668 2,286 1,668 

รายไดค้า้งรับ 9,830 9,812 9,830 9,812 

เงินทดรองจ่าย  3,649 3,750 3,398 3,699 

ดอกเบียคา้งรับ 1 1 1 1 

รวมลูกหนีอืน 15,767 15,231 19,862 25,376 

หกั: ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ  (8,780) (8,780) (8,780) (8,780) 

รวมลูกหนีอืน - สุทธิ 6,987 6,451 11,082 16,596 

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - สุทธิ 8,743 8,307 12,551 17,970 
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10. ต้นทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์และสินค้าคงเหลือ 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ทีดิน 3,273,143 1,728,358 3,270,973 1,726,628 

งานระหวา่งก่อสร้าง 923,919 864,576 923,919 864,576 

รวม 4,197,062 2,592,934 4,194,892 2,591,204 

หกั: สํารองค่าเผือผลขาดทุนจากการ     

        ลดลงของมูลค่าโครงการ (3,493) (6,064) (3,493) (6,064) 

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์- สุทธิ 4,193,569 2,586,870 4,191,399 2,585,140 

สินคา้คงเหลืออืน  952 945 - - 

รวม 4,194,521 2,587,815 4,191,399 2,585,140 

 บริษทัฯได้นําทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างซึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 จาํนวน 

3,800 ลา้นบาท (2561: 1,935 ลา้นบาท) ไปคาํประกนัสินเชือทีไดรั้บจากธนาคาร 

ในระหว่างปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯได้รวมต้นทุนการกู ้ยืมเข้าเป็นต้นทุนพัฒนา

อสังหาริมทรัพยจ์าํนวน 60 ลา้นบาท (2561: 31 ลา้นบาท)  

 ขอ้มูลเพิมเติมเกียวกบัโครงการของบริษทัฯ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและ                        

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 

มูลค่าประมาณของโครงการทีเปิดดาํเนินการอยูแ่ละ   

   เริมมีการทาํสัญญาแลว้ 13,101 10,922 

จาํนวนเงินทีไดท้าํสัญญาจะซือจะขายซือทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง 10,787 9,420 

ร้อยละของยอดขายรวมของโครงการทีเปิดดาํเนินการอยู่ 82.33 86.24 

จาํนวนเงินตามสัญญาจะซือจะขายทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง   

   ทียงัไม่ไดรั้บรู้เป็นรายได*้ 1,977 1,883 

 * รายไดที้คาดวา่จะรับรู้ในอนาคต ซึงจะรับรู้เป็นรายไดใ้นอีก 1 - 2 ปี 

  



 18

11. ลูกหนีตามสัญญาเช่าทางการเงนิ / เงนิรับล่วงหน้าค่าเช่าทีดิน 

 เมือวนัที 23 สิงหาคม 2550 บริษทัฯทาํสัญญาให้เช่าทีดินและอาคารศูนยก์ารคา้กบับริษทัแห่งหนึง มี

ระยะเวลาเช่า 25 ปี 5 เดือน นับจากวนัที 23 สิงหาคม 2550 โดยมีค่าเช่าทงัหมดรวมจาํนวนเงิน 97.3 

ลา้นบาท ซึงบริษทัฯได้รับค่าเช่าตามสัญญา ณ วนัจดทะเบียนรวมจาํนวน 24 ล้านบาท และส่วนที

เหลือได้รับค่าเช่างวดแรกสําหรับระยะเวลาเช่า 17 เดือน ในอตัรา 2.4 ล้านบาท จากนันเป็นค่าเช่า     

รายปี โดยปีที 2 - 5 ค่าเช่าปีละ 2.4 ลา้นบาท จากนนัอตัราค่าเช่าเพิมขึนร้อยละ 10 ทุกๆ 5 ปี บริษทัฯ

รับรู้รายได้ค่าเช่าทีดินและอาคารตามสัญญาเช่าโดยวิธีการปันส่วนค่าเช่าทังหมดตามสัญญาเช่า       

ดว้ยมูลค่ายุติธรรมของทีดินและอาคารศูนยก์ารคา้โดยมีรายละเอียดดงันี 

11.1 ค่าเช่าอาคารทงัหมดตามสัญญาคิดเป็นจาํนวน 64.2 ลา้นบาท โดยบริษทัฯไดรั้บเงินล่วงหน้าค่าเช่า

อาคาร ณ วนัจดทะเบียนเช่าคิดเป็นจาํนวน 15.8 ลา้นบาท และส่วนทีเหลือรับชาํระในอตัราร้อยละ 

66 ของค่าเช่าแต่ละปีตามสัญญาขา้งต้น บริษทัฯรับรู้เป็นค่าเช่าอาคารตามสัญญาเช่าทางการเงินซึง         

มีลูกหนีตามสัญญาเช่าทางการเงินคงเหลือดงันี                                                                                                                 

           (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ                            

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกวา่ 5 ปี รวม 

เงินลงทุนขนัตน้ตามสัญญาเช่า 1,917 8,050 17,920 27,887 

รายไดท้างการเงินรอรับรู้                                                                                                     (82) (272) (244) (598) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขนัตาํที     

   ลูกหนีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 1,835 7,778 17,676 27,289 

           (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ                            

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกวา่ 5 ปี รวม 

เงินลงทุนขนัตน้ตามสัญญาเช่า 1,917 7,858 20,028 29,803 

รายไดท้างการเงินรอรับรู้                                                                                                     (88) (294) (303) (685) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขนัตาํที     

   ลูกหนีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 1,829 7,564 19,725 29,118 
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11.2 ค่าเช่าทีดินทงัหมดตามสัญญาเช่าคิดเป็นจาํนวน 33.1 ลา้นบาท โดยบริษทัฯไดรั้บเงินล่วงหน้าค่าเช่า

ทีดิน ณ วนัจดทะเบียนเช่าคิดเป็นจาํนวน 8.2 ลา้นบาท และส่วนทีเหลือรับชาํระในอตัราร้อยละ 34 

ของค่าเช่าแต่ละปีตามสัญญาขา้งตน้ บริษทัฯทยอยรับรู้เป็นรายไดค่้าเช่าทีดินตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน

ตลอดอายุสัญญาเช่า โดยมีรายละเอียด ดงันี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 

จาํนวนเงินขนัตาํทีลูกหนีตอ้งจ่ายทงัสินตามสัญญาเช่า 

    ดาํเนินงานคงเหลือ 

  

ภายใน 1 ปี 987 987 

1 - 5 ปี 4,147 4,048 

เกินกวา่ 5 ปี 9,232 10,318 

รวม 14,366 15,353 

บวก: เงินรับล่วงหนา้ค่าเช่าทีดิน (สุทธิจากการรับรู้รายได)้ 4,174 4,501 

รายไดค้่าเช่าทีดินรอการรับรู้ในอนาคต 18,540 19,854 

12.  เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามทีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชือบริษทั ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ค่าเผือการดอ้ยค่า สุทธิ 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

    (ร้อยละ)       

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

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ ไลซนั            

   นิวเวิลด์ 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 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯมีสิทธิสมาชิกสนามกอล์ฟคงเหลือจาํนวน 326 หน่วย

สมาชิก ซึงบริษทัฯไม่ได้บันทึกบัญชีสิทธิสมาชิกสนามกอล์ฟดังกล่าวไวใ้นงบการเงิน เนืองจาก            

บริษทัฯไดรั้บสิทธิสมาชิกดงักล่าวจากการลงทุนในบริษทัยอ่ยแห่งหนึงโดยไม่คิดมูลค่า 
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13. อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 

 มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งันี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  

 

ทีดิน 

อาคารและ

ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

 

 

รวม 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562:    

ราคาทุน 1,000,467 709,165 1,709,632 

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

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

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 958,883 223,835 1,182,718 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561:    

ราคาทุน 1,000,467 709,186 1,709,653 

หัก: ค่าเสือมราคาสะสม - (480,762) (480,762) 

หัก: ค่าเผือการดอ้ยค่า (70,009) (695) (70,704) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 930,458 227,729 1,158,187 

 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

 

ทีดิน 

อาคารและ

ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

 

 

รวม 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562:    

ราคาทุน 1,000,467 752,090 1,752,557 

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

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

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 958,883 263,776 1,222,659 
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  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

 

ทีดิน 

อาคารและ

ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

 

 

รวม 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561:    

ราคาทุน 1,000,467 752,111 1,752,578 

หัก: ค่าเสือมราคาสะสม - (482,723) (482,723) 

หัก: ค่าเผือการดอ้ยค่า (70,009) (695) (70,704) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 930,458 268,693 1,199,151 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนสาํหรับปี 2562 และ 2561 แสดงได้

ดงันี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 1,158,187 1,150,525 1,199,151 1,192,513 

ซือเพมิ - ราคาทุน 10,784 24,714 10,784 24,714 

โอนออก - มูลค่าสุทธิตามบญัชี                   

ณ วนัทีโอน (13) (5,356) (13) (5,356) 

จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - มูลค่าสุทธิตาม

บญัชี ณ วนัทีจาํหน่ายและตดัจาํหน่าย 

 

(363) 

 

(75) 

 

(363) 

 

(75) 

ค่าเผือการดอ้ยค่า - (695) - (695) 

โอนกลบัค่าเผือการดอ้ยค่า 28,470 2,150 28,470 2,150 

ค่าเสือมราคา (14,347) (13,076) (15,370) (14,100) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 1,182,718 1,158,187 1,222,659 1,199,151 

รายไดค้่าเช่าสาํหรับอสังหาริมทรัพย ์     

   เพือการลงทุน 39,126 34,095 39,126 34,095 
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 รายไดค้่าเช่าในอนาคตสําหรับอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนสรุปไดด้งันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 

ภายใน 1 ปี 24,636 35,095 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 4,818 13,778 

 มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 

ทดิีน 1,358,501 1,293,678 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 205,268 208,046 

มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑร์าคาตลาดสาํหรับทีดินเปล่า และเกณฑ์

ราคาตลาดหรือเกณฑม์ูลค่าบงัคบัขายสาํหรับทีดินพร้อมอาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร  

จากผลการประเมินการด้อยค่าในปี 2562 บริษทัฯได้กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจาํนวนรวม            

28 ลา้นบาท (2561: 2 ลา้นบาท) ทีเคยรับรู้ในอดีตในงบการเงินในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนสําหรับปี 

โดยกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของทีดินของบริษทัฯ นอกจากนี ในระหว่างปี 2561 บริษทัฯ

รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจาํนวน 1 ลา้นบาทของสิงปลูกสร้างให้เช่าของบริษทัฯ และรับรู้รายการ

ขาดทุนจากการด้อยค่าของทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างทีซือจากบริษัทย่อยจํานวน 9 ล้านบาท                   

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 14 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯไดน้าํทีดินซึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 364 ลา้นบาท (2561: 82 

ลา้นบาท) ไปคาํประกนัสินเชือทีไดรั้บจากธนาคาร 
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14. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ทดิีนและ        

 ส่วนปรับปรุง อาคารและ เครืองจกัร เครืองตกแตง่ เครืองใช ้  สินทรัพย ์  

 ทดิีน สิงปลูกสร้าง และอุปกรณ์ สาํนกังาน สาํนกังาน ยานพาหนะ ระหวา่งก่อสร้าง รวม 

ราคาทนุ         

1 มกราคม 2561 156,168 434,055 44,128 13,660 23,275 34,670 5,643 711,599 

ซือเพมิ 731 14,820 1,521 2,566 3,896 575 26,132 50,241 

จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - - (314) (434) (1,285) (325) - (2,358) 

โอนเขา้ (ออก) 2,580 8,417 (749) 175 33 748 (5,518) 5,686 

31 ธนัวาคม 2561 159,479 457,292 44,586 15,967 25,919 35,668 26,257 765,168 

ซือเพมิ 17,629 21,243 1,282 2,917 3,469 3,572 35,589 85,701 

จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - (14,214) (1,088) (164) (1,167) (2,587) - (19,220) 

โอนเขา้ (ออก) - 32,313 60 1,476 400 948 (31,967) 3,230 

31 ธนัวาคม 2562 177,108 496,634 44,840 20,196 28,621 37,601 29,879 834,879 

ค่าเสือมราคาสะสม         

1 มกราคม 2561 737 251,531 38,700 11,061 17,780 20,126 - 339,935 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - 8,464 2,225 1,145 2,161 5,156 - 19,151 

ค่าเสือมราคาสะสมสาํหรับ         

   ส่วนทีจาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - - (301) (337) (1,282) (325) - (2,245) 

ค่าเสือมราคาสะสมสาํหรับ 

   ส่วนทีโอนเขา้ 

 

- 

 

213 

 

(10) 

 

- 

 

(2) 

 

9 

 

- 

 

210 

31 ธนัวาคม 2561 737 260,208 40,614 11,869 18,657 24,966 - 357,051 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - 15,422 1,857 1,560 2,544 4,605 - 25,988 

ค่าเสือมราคาสะสมสาํหรับ         

   ส่วนทีจาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - (3,807) (1,060) (123) (1,146) (2,582) - (8,718) 

31 ธนัวาคม 2562 737 271,823 41,411  13,306 20,055 26,989 - 374,321 

ค่าเผอืการดอ้ยค่า        

1 มกราคม 2561 - 3,680 - - - - - 3,680 

31 ธนัวาคม 2561 - 3,680 - - - - - 3,680 

31 ธนัวาคม 2562 - 3,680 - - - - - 3,680 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี         

31 ธนัวาคม 2561 158,742 193,404 3,972 4,098 7,262 10,702 26,257 404,437 

31 ธนัวาคม 2562 176,371 221,131 3,429 6,890 8,566 10,612 29,879 456,878 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี  

2561 (3 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนบริการ ส่วนทเีหลือรวมอยูใ่นค่าใช้จ่ายในการบริหาร)   19,151 

2562 (4 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนบริการ ส่วนทีเหลือรวมอยูใ่นค่าใช้จ่ายในการบริหาร)   25,988 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ทดิีนและ        

 ส่วนปรับปรุง อาคารและ เครืองจกัร เครืองตกแต่ง เครืองใช ้  สินทรัพย ์  

 ทดิีน สิงปลูกสร้าง และอุปกรณ์ สาํนกังาน สาํนกังาน ยานพาหนะ ระหว่างก่อสร้าง รวม 

ราคาทนุ         

1 มกราคม 2561 4,320 109,518 5,093 13,123 17,158 18,048 5,579 172,839 

ซือเพมิ 54,051 50,885 1,029 2,566 3,281 575 5,010 117,397 

จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - - (314) (434) (1,284) (325) - (2,357) 

โอนเขา้ (ออก) 2,580 6,250 (749) 175 33 748 (3,771) 5,266 

31 ธนัวาคม 2561 60,951 166,653 5,059 15,430 19,188 19,046 6,818 293,145 

ซือเพมิ 17,629 20,552 370 2,917 3,158 172 34,291 79,089 

จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย  (13,996) (70) (163) (103) (2,587) - (16,919) 

โอนเขา้ (ออก) - 11,635 - 1,477 400 948 (11,230) 3,230 

31 ธนัวาคม 2562 78,580 184,844 5,359 19,661 22,643 17,579 29,879 358,545 

ค่าเสือมราคาสะสม         

1 มกราคม 2561 737 38,404 3,963 10,588 12,415 11,748 - 77,855 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - 5,788 411 1,145 1,804 2,212 - 11,360 

ค่าเสือมราคาสาํหรับ         

   ส่วนทีจาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - - (301) (337) (1,281) (325) - (2,244) 

ค่าเสือมราคาสะสมสาํหรับ 

ส่วนทีโอนเขา้ 

 

- 

 

213 

 

(10) 

 

- 

 

(2) 

 

9 

 

- 

 

210 

31 ธนัวาคม 2561 737 44,405 4,063 11,396 12,936 13,644 - 87,181 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - 12,951 387 1,560 2,168 1,860 - 18,926 

ค่าเสือมราคาสาํหรับ         

   ส่วนทีจาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - (3,639) (62) (123) (103) (2,582) - (6,509) 

31 ธนัวาคม 2562 737 53,717 4,388 12,833 15,001 12,922 - 99,598 

ค่าเผอืการดอ้ยค่า         

1 มกราคม 2561 - 9,161 - - - - - 9,161 

31 ธนัวาคม 2561 - 9,161 - - - - - 9,161 

31 ธนัวาคม 2562 - 9,161 - - - - - 9,161 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี         

31 ธนัวาคม 2561 60,214 113,087 996 4,034 6,252 5,402 6,818 196,803 

31 ธนัวาคม 2562 77,843 121,966 971 6,828 7,642 4,657 29,879 249,786 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี 

2561 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 11,360 

2562 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 18,926 

 เมือวนัที 6 พฤศจิกายน 2561 บริษทัฯได้ทาํการซือขายทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างบางส่วนจากบริษทั      

อีสเทอร์น สตาร์ รีสอร์ท จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ ทงันี รายการดงักล่าวไดร้วมอยู่ในการ

เปิดเผยขอ้มูลรายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ยในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 6 แลว้  

 อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2561 บริษทัฯรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของทีดินพร้อมสิงปลูก

สร้างทีซือจากบริษทัย่อยขา้งต้นจาํนวน 9 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึงจาํนวนขาดทุน

ดงักล่าวไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 

  

  



 25

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหนึงซึงตดัค่าเสือมราคาหมดแลว้แต่

ยงัใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวมี

จาํนวนเงิน 145 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 51 ลา้นบาท) (2561: 156 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 47 ลา้น

บาท)) 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯได้นาํทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างซึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี

จาํนวน 3 ลา้นบาท ไปคาํประกนัสินเชือทีไดรั้บจากธนาคาร 

15.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ - ราคาทุน 14,678 11,976 13,641 10,938 

หัก: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (8,044) (6,974) (7,012) (6,077) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 6,634 5,002 6,629 4,861 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ราคาตามบญัชีตน้ปี 5,002 3,764 4,861 3,482 

ซือเพมิ 2,703 2,244 2,703 2,244 

ค่าตดัจาํหน่าย (1,071) (1,006) (935) (865) 

ราคาตามบญัชีปลายปี 6,634 5,002 6,629 4,861 

16. ทีดินและส่วนปรับปรุงรอการพฒันา 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ทีดิน 1,363,312 1,354,169 1,213,746 1,204,603 

ตน้ทุนการพฒันา 36,742 37,000 36,742 37,000 

รวม 1,400,054 1,391,169 1,250,488 1,241,603 
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 การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของทีดินและส่วนปรับปรุงรอการพัฒนาสําหรับปี 2562 และ 2561       

แสดงไดด้งันี 

   (หน่วย: พนับาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 1,391,169 1,281,878 1,241,603 1,132,312 

ซือเพมิ - ราคาทุน 1,753,971 382,506 1,753,971 382,506 

โอนออก - ราคาทุน  (1,745,086) (273,215)  (1,745,086) (273,215) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 1,400,054 1,391,169 1,250,488 1,241,603 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 ทีดินรอการพฒันาส่วนหนึงจาํนวน 1 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 0.8 ลา้น

บาท) (2561: 0.5 ล้านบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 0.2 ล้านบาท)) เป็นทีดินทีถือกรรมสิทธิร่วมระหว่าง   

บริษทัฯและบริษทัย่อยแห่งหนึง โดยกลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าตน้ทุนของทีดินตามส่วนทีเป็นเจ้าของ

กรรมสิทธิฝ่ายละกึงหนึง 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯไดน้าํทีดินและส่วนปรับปรุงรอการพฒันาซึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี

จาํนวน 762 ลา้นบาท (2561: 643 ลา้นบาท) ไปคาํประกนัสินเชือทีไดรั้บจากธนาคาร 

17. เงนิกู้ยืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวมและ 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบีย

(ร้อยละต่อปี) 

 

2562 

 

2561 

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน MLR - อตัราคงที - 133,483 

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน MLR - อตัราคงที 306,293 - 

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน MLR - อตัราคงที 147,000 - 

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน อตัราคงที 224,000 - 

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน อตัราคงที 103,000 - 

รวม  780,293 133,483 

 เงินกูย้ืมระยะสันจากธนาคารพาณิชยค์าํประกนัโดยการจาํนองทีดินและสิงปลูกสร้างตามทีกล่าวใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 10, 13, 14 และ 16 
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18. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนอีืน 

        (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 47,178 32,384 46,320 30,966 

เจา้หนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั     

   (หมายเหตุ 6) 27 42 7,107 6,745 

เจา้หนีอืน - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 29,133 33,360 26,775 32,547 

รวม 76,338 65,786 80,202 70,258 

19. เงินกู้ยืมระยะยาว 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 1,551,672 574,857 

หัก: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (729,473) (111,045) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 822,199 463,812 

 การเปลียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียดดงันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2562 574,857 

บวก : กูเ้พมิ 1,173,106 

หัก : จ่ายชาํระ (329,774) 

บวก : จดัประเภทจากเงินกูย้มืระยะสัน 133,483 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 1,551,672 
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 สาระสาํคญัของวงเงินสินเชือเงินกูย้มืระยะยาว มีดงันี 

 (หน่วย: ลา้นบาท)  

 งบการเงินรวมและ     

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อตัราดอกเบียต่อปี  

(ร้อยละ) 

 

กาํหนดชาํระดอกเบีย 

 

กาํหนดชาํระคืนเงินตน้ 

 วงเงินตามสัญญา    

 2562 2561    

 2,769 2,445 MLR - อตัราคงที รายเดือน ชาํระคืนเงินตน้ในอตัราร้อยละของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์

ทีเป็นหลกัประกนัทีมีการโอนกรรมสิทธิและตอ้งชาํระ

คืนเงินตน้ทงัหมดเมือครบกาํหนด 48 เดือน นบัจาก

วนัทีลงนามในสัญญาเงินกูห้รือวนัทีเบิกเงินกูค้รังแรก 

 570 - MLR - อตัราคงที รายเดือน ชาํระคืนเงินตน้ในอตัราต่อตารางเมตรของมูลค่า

อสังหาริมทรัพยท์เีป็นหลกัประกนัทีมกีารโอน

กรรมสิทธิและตอ้งชาํระคืนเงินตน้ทงัหมดเมือครบ

กาํหนด 60 เดือน นบัจากวนัทีลงนามในสัญญาเงินกู้

หรือวนัทีเบิกเงินกูค้รังแรก 

รวม 3,339 2,445    

 ภายใตส้ัญญาสินเชือเงินกูย้ืมขา้งตน้ระบุให้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ ในสัญญา เช่น 

การรักษาอตัราส่วนทางการเงินให้เป็นไปตามอตัราทีกาํหนดในสัญญาและการนาํสินทรัพยไ์ปเป็น

หลกัประกนั 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาสินเชือกับธนาคารทียงัมิได้เบิกใช้

เป็นจาํนวนรวม 2,2  ลา้นบาท (2561: 1,288 ลา้นบาท) 

 เงินกูย้มืและวงเงินสินเชือดงักล่าวคาํประกนัโดยทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างตามทีกล่าวในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินรวมขอ้ 10 

20. หนสิีนหมุนเวียนอืน  
  

(หน่วย: พนับาท)  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2562 2561 2562 2561 

เงินประกนัผลงาน 23,054 31,148 23,054 31,148 

หนีสินหมุนเวียนอืน 26,481 25,078 25,479 23,188 

รวม 49,535 56,226 48,533 54,336 
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21. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเมือออกจากงาน            

แสดงไดด้งันี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานตน้ปี 24,002 20,100 18,188 15,296 

ส่วนทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน :     

   ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 5,222 3,928 4,092 3,046 

   ตน้ทุนดอกเบีย 698 490 517 362 

ส่วนทีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน :     

กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตาม          

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั     

ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงขอ้สมมติ           

ดา้นประชากรศาสตร์ - - - - 

ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงขอ้สมมติ          

ทางการเงิน  5,039 - 3,665 - 

ส่วนทีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - - - - 

ผลประโยชน์ทีจ่ายในระหวา่งปี (3,671) (516) (2,216) (516) 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน

ปลายปี 31,290 24,002 24,246 18,188 

 กลุ่มบริษทัคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีขา้งหน้าเป็นจาํนวน

ประมาณ 2 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ : จาํนวน 1 ลา้นบาท) (2561: 0.46 ลา้นบาท  (เฉพาะบริษทัฯ : 

จาํนวน .  ลา้นบาท) 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 256  ระยะเวลาเฉลียถ่วงนําหนักในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนกังานของกลุ่มบริษทัประมาณ 10 - 11 ปี (เฉพาะบริษทัฯ : 11 ปี) (2561: 10 - 11 ปี เฉพาะบริษทัฯ : 

11 ปี) 
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สมมติฐานทีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งันี 

 งบการเงินรวมและ                              

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 

อตัราคิดลด 2.65 - 2.71 2.65 - 2.71 

อตัราการขึนเงินเดือนเฉลียในอนาคต  4 - 6 4 - 6 

อตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (ขึนกบัช่วงอาย)ุ 0 - 35 0 - 35 

ผลกระทบของการเปลียนแปลงสมมติฐานทีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัผลประโยชน์

ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 256  สรุปไดด้งันี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิมขึน 1% ลดลง 1% เพิมขึน 1% ลดลง 1% 

อตัราคิดลด (2) 3 (2) 2 

อตัราการขึนเงินเดือน  3 (3) 3 (2) 

 เพิมขนึ 10% ลดลง 10% เพิมขึน 10% ลดลง 10% 

อตัราการเปลียนแปลงในจาํนวน (1) 1 (1) 1 

   พนกังาน     

เมือวนัท ี5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศลงในราช

กิจจานุเบกษา ซึงได้กาํหนดอตัราค่าชดเชยเพิมเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างซึงทํางาน

ติดต่อกันครบ 20 ปีขึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมาย

ดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้งัแต่วนัที 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป การเปลียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการ

แก้ไขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้กลุ่มบริษทัมี

หนีสินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิมขนึ 4 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 3 ลา้นบาท) 

กลุ่มบริษทับนัทึกผลกระทบจากการเปลียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้าย

ทนัทีในงบกาํไรขาดทุนของปีปัจจุบนั 
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22.     ต้นทุนเพือให้ได้มาซึงสัญญาทีทํากบัลูกค้า  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2562  92,869 

เพิมขนึระหวา่งปี 53,147 

รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี (14,710) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 131,306 

23.     เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

เงินรับล่วงหนา้ค่าอสังหาริมทรัพย ์ 358,594 281,742 354,432 278,257 

รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าเครืองตกแต่ง 2,640 5,038 2,640 5,038 

รวม 361,234 286,780 357,072 283,295 

 การเปลียนแปลงของบัญชีรายได้รับล่วงหน้าค่าเครืองตกแต่งสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562        

มีรายละเอียดดงันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2562 5,038 

เพิมขนึระหวา่งปี 17,370 

รับรู้เป็นรายไดใ้นระหวา่งปี (19,768) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 2,640 
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24.     ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 เมือวนัท ี30 มิถุนายน 2558 บริษทัฯไดจ้ดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบริษทัฯให้กบั

กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯครังที 1 จ ํานวน 150,000,000 หน่วย (ESOP         

ครงัที 1) โดยมีรายละเอียดดงันี 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิทีออก:  150,000,000 หน่วย  

จาํนวนหุ้นทีรองรับการใชสิ้ทธิ:  ไม่เกิน 150,000,000 หุน้  

อายุใบสาํคญัแสดงสิทธิ:  ไม่เกิน 3 ปี นบัแตว่นัทีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

ราคาจดัสรร:  ไม่คิดมูลค่าหน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท)  

ราคาการใชสิ้ทธิ:  1.05 บาทต่อหุน้สามญั  

อตัราการใชสิ้ทธิ:  ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามญั 

(เปลียนแปลงไดต้ามเงือนไขการปรับสิทธิ)  

วนักาํหนดการใชสิ้ทธิ: วนัทาํการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน 

และธนัวาคม ตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ ยกเวน้ใน

กรณีวนักาํหนดการใชสิ้ทธิครังสุดทา้ย สามารถใชสิ้ทธิได ้

15 วนัทาํการก่อนวนัทีใบสาํคญัแสดงสิทธิหมดอายุ โดย

กาํหนดการใชสิ้ทธิครังแรกในเดือนมิถุนายน 2558 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ: 

การใชสิ้ทธิครังที 1 

ภายใน 12 เดือน นบัแต่วนัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกิน

ร้อยละ 40 ของจาํนวนทีไดรั้บการจดัสรร โดยสามารถใชสิ้ทธิไดใ้นวนักาํหนดการใชสิ้ทธิตลอดอายุ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

การใชสิ้ทธิครังที 2 

หลังจาก 12 เดือนแต่ไม่เกิน 24 เดือน นับแต่วนัออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ

สามารถใช้สิทธิได้อีกร้อยละ 30 ของจํานวนทีได้รับการจัดสรร โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวัน

กาํหนดการใชสิ้ทธิตลอดอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ 

การใชสิ้ทธิครังที 3 

  เมือพน้ 24 เดือน นับแต่วนัออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบสําคญัแสงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้โดย   

ไม่จาํกดั โดยสามารถใชสิ้ทธิไดใ้นวนักาํหนดการใชสิ้ทธิตลอดอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ  
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มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิทธิซือหุ้นทีสามารถใช้สิทธิได้ในครังที 1, ครังที 2 และครังที 3 

เท่ากับ 0.00 บาท, 0.05 บาท และ 0.01 บาท ตามลาํดับ คาํนวณโดยใช้แบบจาํลองการกาํหนดราคา

สิทธิตามแบบจาํลอง Black-scholes Merton ขอ้มูลนาํเขา้แบบจาํลอง ไดแ้ก่ ราคาหุ้น ณ วนัทีกาํหนด

ราคา ซึงเท่ากับ 0.93 บาท ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 1.05 บาท ความคาดหวงัอัตราการจ่ายเงินปันผล            

ร้อยละ 3 อายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ 3 ปี และอตัราดอกเบียปลอดความเสียงร้อยละ 1.45, 1.46 และ 

1.50 ตามลาํดบั 

  ณ วนัที 30 มิถุนายน 2561 ใบสาํคญัแสดงสิทธิภายใตโ้ครงการ ESOP ครังที 1 ไดห้มดอายลุงแลว้ และ

ตลอดทงัโครงการไม่มีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิมาใชสิ้ทธิ 

  ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จาํนวน 1 ล้านบาท 

(2561: 1 ลา้นบาท) 

25. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง

จัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี     

หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ     

ทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

 ในระหว่างปี 2562 บริษทัฯได้จดัสรรกาํไรสําหรับปีเป็นสาํรองตามกฎหมายแลว้จาํนวนทงัสิน 3 ลา้น

บาท (2561: 6 ลา้นบาท) 

26. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายทีสาํคญัดงัต่อไปนี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ค่าทีดินและค่างานก่อสร้างระหวา่งปี 693,799 803,354 693,799 803,354 

การเปลียนแปลงในตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์     

   และสินคา้คงเหลือ 160,014 274,881 160,021 275,117 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อืน                  

ของพนกังาน 168,610 160,957 137,586 132,927 

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 41,418 33,009 35,231 26,100 

ค่าใชจ้่ายทางการตลาด 134,000 163,342 132,142 161,758 

ตน้ทุนสินคา้อืนทีเกิดขึนและรับรู้ในปี 7,420 6,218 - - 
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27. ภาษีเงนิได้  

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 256  และ 256  สรุปไดด้งันี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี - - - - 

รายการปรับปรุงค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้     

   นิติบุคคลของปีก่อน - - - - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด              

   ผลแตกต่างชวัคราวและการกลบัรายการ     

   ผลแตกต่างชวัคราว 20,732 31,803 20,978 30,173 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ทีแสดงอยู่ใน     

    งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 20,732 31,803 20,978 30,173 

 รายการกระทบยอดระหว่างกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดม้ีดงันี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 72,217 144,721 77,934 154,549 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล     

   คณูอตัราภาษ ี 14,443 28,944 15,587 30,910 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

   คา่ใชจ้่ายตอ้งห้าม 3,150 702 2,659 498 

 รายไดที้ตอ้งเสียภาษีเพิมเติม 2,786 389 2,786 389 

 รายจ่ายฝ่ายทุนทีมีสิทธิหักไดเ้พิมขึน (131) (192) (131) (192) 

 ค่าใชจ้่ายทีมีสิทธิหกัไดเ้พิมขึน (1,692) (1,934) (116) (192) 

 ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ทีไม่รวมคิดภาษีเงินได ้ (4) 85 (4) 85 

 ขาดทุนสะสมทางภาษี 1,983 5,134 - - 

  อืน ๆ 197 (1,325) 197 (1,325) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้แสดงอยู่ใน     

    งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 20,732 31,803 20,978 30,173 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีสินภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชี ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

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

ค่าเผอืการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 699 1,213 699 1,213 

ค่าเผอืการลดมูลค่าของสินทรัพย ์ 8,447 14,141 10,279 15,973 

รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าเครืองตกแต่ง                   528 1,008 528 1,008 

เงินรับล่วงหนา้ค่าเช่าทีดิน 849 914 849 914 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 6,257 4,801 4,849 3,638 

ขาดทุนสะสมทางภาษียกไป 4,535 12,967 4,535 12,967 

อืน ๆ 1,394 1,076 1,394 1,076 

รวม 24,196 37,607 24,620 38,276 

หนสิีนภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

ลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงิน 5,458 5,824 5,458 5,824 

ตน้ทุนเพือให้ไดม้าซึงสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ 26,261 18,574 26,261 18,574 

รวม 31,719 24,398 31,719 24,398 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 256  บริษทัย่อยมีขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ช้จาํนวน 38 ลา้นบาท (2561: 42 

ลา้นบาท) ทีบริษทัย่อยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เนืองจากพิจารณาแลว้เห็นว่า

บริษทัย่อยอาจไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะนาํขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชข้า้งตน้มาใช้

ประโยชน์ได ้
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รายละเอียดวนัสินสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชข้า้งตน้ของ

บริษทัย่อยแสดงไดด้งันี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

31 ธนัวาคม 2562 - 4 - - 

31 ธนัวาคม 2563 7 16 - - 

31 ธนัวาคม 2564 19 19 - - 

31 ธนัวาคม 2565 - - - - 

31 ธนัวาคม 2566 13 - - - 

 39 39 - - 

28.    กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีทีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุน้สามญัทีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้น      

   ของบริษทัฯ (พนับาท) 52,652 115,449 56,957 124,377 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย     

   ถ่วงนาํหนกั (พนัหุน้) 5,022,246 5,022,246 5,022,246 5,022,246 

กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.010 0.023 0.011 0.025 

  ไม่มีการแสดงกาํไรต่อหุน้ปรับลดในงบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 เนืองจากเมือ

วนัที 30 มิถุนายน 2561 ใบสําคญัแสดงสิทธิภายใตโ้ครงการ ESOP ครังที 1 ไดห้มดอายลุงแลว้ และ

ตลอดทงัโครงการไม่มีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิมาใช้สิทธิ 

29.  ข้อมูลทางการเงินจําแนกส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานทีนาํเสนอนีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯทีผูม้ีอาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดด้านการดาํเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมาํเสมอเพือใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร

ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 
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เพือวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ

ผลิตภณัฑแ์ละบริการ กลุ่มบริษทัมีส่วนงานทีรายงานทงัสิน 3 ส่วนงาน ดงันี  

(1) ส่วนงานธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์         

(2) ส่วนงานธุรกิจใหบ้ริการสนามกอลฟ์  

(3) ส่วนงานธุรกิจใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์

ผู ้มีอ ํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพือ

วตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจเกียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯ

ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและ     

สินทรัพยร์วมซึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัทีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและ

สินทรัพยร์วมในงบการเงิน 

กลุ่มบริษทัใช้เกณฑ์ในการกาํหนดราคาระหว่างกนัตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รวมขอ้ 6 

ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรขนัตน้ของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 

2561 มีดงัต่อไปนี 

         (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมสาํหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 

 รายไดจ้ากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้    

 ธุรกิจพฒันา ธุรกิจให้บริการ ธุรกิจให้เช่า รายการปรับปรุงและ  

 อสังหาริมทรัพย ์ สนามกอลฟ์ อสังหาริมทรัพย ์ ตดัรายการระหว่างกนั รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รายได้           

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,273 1,621 56 51 44 34 - - 1,373 1,706 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - - 1 - - - (1) - - 

รวมรายได้ 1,273 1,621 56 52 44 34 - (1) 1,373 1,706 

           

ผลการดําเนินงาน           

กําไรขนัต้นของส่วนงาน 387 523 19 16 14 4 - - 420 543 

รายไดอื้น         27 14 

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย       (134) (163) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (265) (246) 

ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย ์        - (1) 

โอนกลบัขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย ์      29 2 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน         (4) (4) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้        (21) (32) 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย     1 2 

กําไรสําหรับปีส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   53 115 
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สินทรัพยข์องส่วนงานของกลุ่มบริษทั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปนี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม  

 ธุรกิจ ธุรกิจให้บริการ ธุรกิจให้เช่า  

 อสังหาริมทรัพย ์ สนามกอล์ฟ อสังหาริมทรัพย ์ รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละ         

   สินคา้คงเหลือ 4,194 2,587 1 1 - - 4,195 2,588 

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 855 831 - - 327 327 1,182 1,158 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ ์ 168 114 288 289 1 1 457 404 

ทีดินและส่วนปรับปรุงรอการพฒันา 1,400 1,391 - - - - 1,400 1,391 

สินทรัพยส่์วนกลาง       546 541 

รวมสินทรัพย์ของส่วนงาน       7,780 6,082 

การเพมิขึนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน         

   ทีไม่รวมเครืองมือทางการเงิน          

   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี         

   และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน ๆ 111 410 6 24 12 25 129 459 

ขอ้มูลเกียวกบัเขตภูมิศาสตร์   

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดงันนัรายไดแ้ละสินทรัพยที์แสดงอยู่

ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

ขอ้มูลเกียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

ในปี 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดทีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 

ของรายไดข้องกิจการ 

30.  เงินปันผล 

 

เงินปันผล 

 

อนุมติัโดย 

 

เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่าย 

ต่อหุ้น 

  (ลา้นบาท) (บาท) 

เงินปันผลประกาศจ่าย ทปีระชุมสามญัผูถื้อหุ้น 100 0.020 

   จากการดาํเนินงาน     ของบริษทัฯเมือวนัที   

   ของปี 2561      30 เมษายน 2562   

รวมเงินปันผลสําหรับปี 2562  100  

  



 39

 

เงินปันผล 

 

อนุมติัโดย 

 

เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่าย 

ต่อหุ้น 

  (ลา้นบาท) (บาท) 

เงินปันผลประกาศจ่าย ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 276 0.055 

   จากการดาํเนินงาน     ของบริษทัฯเมือวนัที   

   ของปี 2560     27 เมษายน 2561   

รวมเงินปันผลสําหรับปี 2561  276  

31. กองทุนสํารองเลยีงชีพ 

 กลุ่มบริษัทฯและพนักงานของกลุ่มบริษัทได้ร่วมกันจัดตังกองทุนสํารอง เลียงชีพขึนตาม

พระราชบญัญติักองทุนสาํรองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 กลุ่มบริษทัและพนกังานจ่ายสมทบกองทุนดงักล่าว

เป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลียงชีพนีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพย์

จดัการกองทุนอยุธยา จาํกดั และจะถูกจ่ายให้แก่พนักงานในกรณีทีออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ย

กองทุนของกลุ่มบริษทั ในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจาํนวน 3 

ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 3 ลา้นบาท) (2561: 3 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 3 ลา้นบาท)) 

32. ภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจเกดิขึน 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจเกิดขึนคงเหลืออยูด่งัต่อไปนี 

32.1 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเกียวกับสัญญาก่อสร้างโครงการต่างๆ ซึงรวมถึงการว่าจ้างออกแบบโครงการ

และการตกแต่งภายในเป็นจาํนวนเงิน 257 ลา้นบาท (2561: 142 ลา้นบาท) 

32.2 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเกียวกบัสัญญาจะซือจะขายทีดินสําหรับพฒันาเป็นโครงการเพือขายในอนาคต

เป็นจาํนวนเงิน 144 ลา้นบาท (2561: 589 ลา้นบาท) 

32.3 บริษทัฯมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนซึงเกียวเนืองกับการซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือใช้ในการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯจาํนวน 1 ลา้นบาท (2561: 0.6 ลา้นบาท) 
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32.4 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานทีเกียวขอ้งกบัการเช่าพืนทีอาคาร อุปกรณ์ และสัญญาบริการ

ซึงมีอายุสัญญาตงัแต่ 1 ปี ถึง 3 ปี โดยมีจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายในอนาคตทงัสินภายใตส้ัญญาเช่า

ดาํเนินงานดงักล่าวดงันี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายชาํระ 2562 2561 2562 2561 

ภายใน 1 ปี 10 18 9 16 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 5 11 5 11 

32.5 หนงัสือคาํประกนัธนาคาร 

 บริษทัฯมีหนังสือคาํประกันทีออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯซึงเกียวเนืองกับภาระผูกพัน       

ทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯคงเหลืออยูด่งันี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

     งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 

หนงัสือคาํประกนัการจดัหาและการบาํรุงรักษาสาธารณูปโภค 102 152 

หนงัสือคาํประกนัการใชไ้ฟฟ้า 9 6 

หนงัสือคาํประกนัการจดัสรรพืนทีโครงการ 20 - 

รวม 131 158 

 วงเงินสินเชือหนงัสือคาํประกนัธนาคารคาํประกนัโดยทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างของบริษทัฯ 

32.6 คดีความ 

 ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯได้ถูกลูกค้าฟ้องร้องในคดีแพ่งโดยมีทุนทรัพย์รวมจํานวน                      

14 ลา้นบาท (2561: 17 ลา้นบาท) บริษทัฯไดบ้นัทึกสาํรองค่าใชจ่้ายทีอาจจะเกิดขึนจากผลสรุปของการ

พิจารณาคดีไวจ้าํนวนหนึงตามทีเห็นว่าเหมาะสมในงบการเงินของบริษทัฯแล้ว ฝ่ายบริหารของ    

บริษทัฯเชือว่า เมือคดีถึงทีสุดจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่อฐานะการเงินของบริษทัฯ  
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33. ลาํดับชันของมูลค่ายตุิธรรม 

 ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่า

ยตุิธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม ดงันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทุนชวัคราว  100 - - 100 

สินทรัพย์ทีเปิดเผยมูลค่ายตุิธรรม     

อสังหาริมทรพัยเ์พือการลงทุน  - 1,248 316 1,564 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทุนชวัคราว  70 - - 70 

สินทรัพย์ทีเปิดเผยมูลค่ายตุิธรรม     

อสังหาริมทรพัยเ์พือการลงทุน  - 1,248 316 1,564 

34. เครืองมือทางการเงิน 

34.1 นโยบายการบริหารความเสียง 

 เครืองมือทางการเงินทีสําคญัของกลุ่มบริษทัตามทีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 107 “การ

แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเครืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชวัคราว ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน ลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงิน เจา้หนี

การคา้และเจา้หนีอืน เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน และเงินกู้ยืมระยะยาว กลุ่มบริษทัมีความ

เสียงทีเกียวขอ้งกบัเครืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสียงดงันี  
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ความเสียงด้านการให้สินเชือ 

 กลุ่มบริษทัมีความเสียงด้านการให้สินเชือทีเกียวเนืองกับลูกหนีการค้าและลูกหนีอืนฝ่ายบริหาร

ควบคุมความเสียงนีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชือทีเหมาะสม ดงันนั

กลุ่มบริษทัจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายทีเป็นสาระสาํคญัจากการให้สินเชือ นอกจากนี  การให้

สินเชือของกลุ่มบริษทัไม่มีการกระจุกตวัเนืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานของลูกคา้ทีหลากหลายและมีอยู่

จาํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดทีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเชือคือมูลค่าตามบัญชี

ของลูกหนีการคา้และลูกหนีอืนทีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเสียงจากอตัราดอกเบีย 

 กลุ่มบริษทัมีความเสียงจากอตัราดอกเบียทีสําคญัอนัเกียวเนืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินลงทุน

ชวัคราว ลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงิน เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงินและเงินกูย้ืมระยะยาวทีมี

ดอกเบีย อย่างไรก็ตาม สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบียทีปรับขึนลงตาม

อตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบียคงทีซึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั  

สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีสําคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย และสําหรับสินทรัพย์

และหนีสินทางการเงินทีมีอัตราดอกเบียคงทีสามารถแยกตามวนัทีครบกําหนด หรือ วนัทีมีการ

กาํหนดอตัราดอกเบียใหม่ (หากวนัทีมีการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งันี      

(หน่วย: ลา้นบาท)    

 งบการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 

 อตัราดอกเบียคงที อตัราดอกเบีย    

 ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรบัขึนลง ไม่ม ี  อตัรา 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบีย รวม ดอกเบยี 

  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรพัยท์างการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    - - - 102 - 102 0.10 - 1.10 

เงินลงทุนชวัคราว - - - - 100 100 - 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื - - - - 9 9 - 

ลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงิน 2 7 18 - - 27 0.30 

หนีสินทางการเงิน        

เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน - - - 780 - 780 MLR - อตัราคงที, 

อตัราคงที 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - - 1,552 - 1,552 MLR - อตัราคงที 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื - - - - 77 77 - 
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(หน่วย: ลา้นบาท)    

 งบการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 

 อตัราดอกเบียคงที อตัราดอกเบีย    

 ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรบัขึนลง ไม่ม ี  อตัรา 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบีย รวม ดอกเบยี 

  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรพัยท์างการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    - - - 199 - 199 0.10 - 1.10 

เงินลงทุนชวัคราว - - - - 68 68 - 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื - - - - 8 8 - 

ลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงิน 2 7 20 - - 29 0.30 

หนีสินทางการเงิน        

เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน - - - 133 - 133 MLR - อตัราคงที 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - - 575 - 575 MLR - อตัราคงที 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื - - - - 66 66 - 

34.2 มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน 

 เนืองจากเครืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสัน เงินกูย้ืมระยะยาวมี

อัตราดอกเบียปรับขึนลงตามอัตราตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทาง

การเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินทีผูซื้อและผูข้ายตกลงแลกเปลียนสินทรัพยก์ันหรือจ่ายชําระ

หนีสินในขณะทีทงัสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเตม็ใจในการแลกเปลียนและสามารถต่อรองราคากนัได้

อยา่งเป็นอิสระในลกัษณะทีไม่มีความเกียวขอ้งกนั วิธีการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมขึนอยูก่บัลกัษณะของ

เครืองมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกาํหนดขึนโดยใชเ้กณฑก์าร

วดัมูลค่าทีเหมาะสม  

 ในระหว่างปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม 

35. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนทีสําคัญของกลุ่มบริษทั คือการจัดให้มีซึงโครงสร้างทุนที

เหมาะสมเพือสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น

โดย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหนีสินรวมตอ่ทุนเท่ากบั 0.65:1 (2561: 0.28:1) 
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36. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 การจ่ายเงนิปันผล 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เมือวนัที 27 กุมภาพนัธ์ 2563 ไดมี้มติใหเ้สนอจ่ายเงินปันผลจาก

ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯประจาํปี 2562 ให้แก่ผูถ้ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นเงิน

ประมาณ 50 ลา้นบาท เงินปันผลนีกาํหนดจ่ายให้แก่ผูถ้ือหุ้นภายในวนัที 28 พฤษภาคม 2563 ทงันี    

การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะตอ้งขออนุมตัิจากทีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 

37. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเมือวนัที 27 กุมภาพนัธ์ 2563 


