
บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

รายงาน และ งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2565



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผูถ้ือหุ้นของบริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน)

ความเห็น

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(กลุ่มบริษทั) ซึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั และ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีทีสําคญั และไดต้รวจสอบงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินขา้งตน้นีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 ผลการดาํเนินงานและ

กระแสเงินสด สําหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน)

และบริษทัย่อย และเฉพาะของบริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามทีควร

ในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความ

รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่ม

บริษทัตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรืองความเป็นอิสระ ทีกาํหนดโดย

สภาวิชาชีพบญัชี (ประมวลจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี) ในส่วนทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบ

การเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอืนๆตามประมวลจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ

วิชาชีพบญัชี ขา้พเจา้เชือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีทีขา้พเจา้ไดร้ับเพียงพอและเหมาะสมเพือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการ

แสดงความเห็นของขา้พเจา้
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เรืองสําคัญในการตรวจสอบ

เรืองสําคญัในการตรวจสอบคือเรืองต่างๆ ทีมีนยัสําคญัทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้

ในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับปีปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรืองเหล่านีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทงันี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหาก

สําหรับเรืองเหล่านี

ขา้พเจ้าไดป้ฏิบตัิงานตามความรับผิดชอบทีได้กล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ

งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซึงไดร้วมความรับผิดชอบทีเกียวกบัเรืองเหล่านีดว้ย การปฏิบตัิงานของขา้พเจา้ได้

รวมวิธีการตรวจสอบทีออกแบบมาเพือตอบสนองต่อการประเมินความเสียงจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริง

อนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรืองเหล่านี

ดว้ย ไดใ้ช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม

เรืองสําคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแต่ละเรืองมีดงัต่อไปนี

การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

บริษทัฯไดเ้ปิดเผยนโยบายการบญัชีของการรับรู้รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์อนัไดแ้ก่ ทีดิน บา้นพร้อม

ทีดินและหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 4.1 เนืองจากรายไดจ้ากการขาย

อสังหาริมทรัพยเ์ป็นตวัเลขทีมีสาระสําคญัในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และมีจาํนวนหน่วยในโครงการ

อสังหาริมทรัพยเ์พือขายและสัญญาซือขายอสังหาริมทรัพยก์บัลูกคา้เป็นจาํนวนมาก ดงันนั ขา้พเจา้จึงพิจารณาเป็น

เรืองสําคญัในการตรวจสอบการรับรู้รายการและระยะเวลาในการรับรู้รายการรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดจ้ากการขายโครงการอสังหาริมทรัพยข์องบริษทัฯโดยรวมถึง

ก. ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯทีเกียวขอ้งกบัวงจรรายไดโ้ดยการสอบถาม

ผูร้ับผิดชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบตัิตามการควบคุมทีบริษทัฯ

ออกแบบไว้

ข. สุ่มตรวจสอบสัญญาขายอสังหาริมทรัพยเ์พือตรวจสอบการรับรู้รายไดว้่าเป็นไปตามเงือนไขทีระบุไวใ้น

สัญญาขายอสังหาริมทรัพย์ และสอดคลอ้งกบันโยบายบญัชีการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯ

ค. สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายอสังหาริมทรัพยท์ีเกิดขนึในระหว่างปีและช่วงใกลสิ้นรอบ

ระยะเวลาบญัชี

ง. วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยแ์บบแยกย่อย
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การประเมินการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน

ตามทีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 4.12 และขอ้ 13 การประเมินการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพย์

เพือการลงทุนของกลุ่มบริษทัจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจทีสําคญัของฝ่ายบริหารทีเกียวขอ้งกบัการวิเคราะห์

ในรายละเอียดเกียวกบัลกัษณะและการใชง้านของสินทรัพยแ์ละการกาํหนดสมมติฐานทีสําคญั ขา้พเจา้จึงพิจารณา

เป็นเรืองสําคญัในการตรวจสอบในมูลค่าค่าเผือการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัทีเกียวขอ้งกบัการประเมินค่าเผือดอ้ยค่าของ

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน โดยการสอบถามผูร้ับผิดชอบและทาํความเขา้ใจ นอกจากนี ขา้พเจา้ไดป้ระเมิน

วิธีการและขอ้สมมติทีฝ่ายบริหารใชใ้นการพิจารณาค่าเผือดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน รวมถึงวิธี

การตรวจสอบ ดงันี

ก. พิจารณาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลภายในและภายนอกทีเกียวขอ้งเพือประเมินขอ้บ่งชีการดอ้ยค่าของ

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน และวิเคราะห์ขอ้มูล มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือ

มูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย์

ข. สอบทานเกณฑใ์นการพิจารณาค่าเผือดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ความสมาํเสมอของ

การใชเ้กณฑด์งักล่าว และเหตุผลสําหรับการรับรู้ค่าเผือดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน

ค. สอบทานความสมเหตุสมผลของประมาณการมูลค่าทีจะไดร้ับคืนของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน

ซึงจดัทาํโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัหรือรายงานของผูป้ระเมินราคาอิสระ

นอกจากนี ขา้พเจา้ไดป้ระเมินการเปิดเผยขอ้มูลของผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัเกียวกบัการประเมินการดอ้ยค่าของ

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน

ข้อมูลอืน

ผูบ้ริหารเป็นผูร้ับผิดชอบต่อขอ้มูลอืน ซึงรวมถึงขอ้มูลทีรวมอยู่ในรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีทีแสดงอยู่ในรายงานนนั) ซึงคาดว่าจะถูกจดัเตรียมให้กบัขา้พเจา้ภายหลงั

วนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีนี

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ขอ้สรุปในลกัษณะการให้

ความเชือมนัในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอืนนนั

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ทีเกียวเนืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอืนนนัมี

ความขดัแยง้ทีมีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ทีไดร้ับจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม ่หรือ

ปรากฏว่าขอ้มูลอืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่
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เมือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามทีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูล

ทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้จะสือสารเรืองดงักล่าวให้ผูม้ีหน้าทีในการกาํกบัดูแลทราบเพือให้

มีการดาํเนินการแกไ้ขทีเหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีในการกํากับดูแลต่องบการเงิน

ผูบ้ริหารมีหนา้ทีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านีโดยถูกตอ้งตามทีควรตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกบัการควบคุมภายในทีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพือให้สามารถ

จดัทาํงบการเงินทีปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนือง

การเปิดเผยเรืองทีเกียวกบัการดาํเนินงานต่อเนืองในกรณีทีมีเรืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสําหรับกิจการ

ทีดาํเนินงานต่อเนืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตงัใจทีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่สามารถ

ดาํเนินงานต่อเนืองอีกต่อไปได้

ผูม้ีหน้าทีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ทีในการกาํกบัดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พือให้ไดค้วามเชือมนัอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ

เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ด้วย ความเชือมนัอย่างสมเหตุสมผลคือความเชือมนั

ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ

ตรวจพบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัทีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจาก

การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเมือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการทีขดัต่อขอ้เท็จจริง

แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน

เหล่านี
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยียง

ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานดงัต่อไปนีดว้ย

• ระบุและประเมินความเสียงจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพือตอบสนอง

ต่อความเสียงเหล่านนั และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเสียงทีไม่พบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึงเป็นผลมาจาก

การทุจริตจะสูงกว่าความเสียงทีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เนืองจากการทุจริตอาจเกียวกบัการสมรู้ร่วมคิด

การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตงัใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทีไม่ตรงตาม

ขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ทาํความเขา้ใจเกียวกบัระบบการควบคุมภายในทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธี

การตรวจสอบให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อ

ความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งทีผูบ้ริหารจดัทาํ

• สรุปเกียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสําหรับกิจการทีดาํเนินงานต่อเนืองของผูบ้ริหาร

และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีทีไดร้ับว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญัทีเกียวกบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ทีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ

ดาํเนินงานต่อเนืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้

ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก

เห็นว่าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นทีเปลียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้

ขึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีทีไดร้ับจนถึงวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเนืองได้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้ง

ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ทีเกิดขึนโดยถูกตอ้งตามทีควรหรือไม่

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีทีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ

หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อ

การกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบ

แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้
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ขา้พเจ้าไดสื้อสารกบัผูม้ีหน้าทีในการกาํกับดูแลในเรืองต่าง ๆ ซึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามทีไดว้างแผนไว้ ประเด็นทีมีนัยสําคญัทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องทีมีนัยสําคญัในระบบ

การควบคุมภายในหากขา้พเจ้าไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้

ขา้พเจ้าไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูม้ีหน้าทีในการกาํกับดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณทีเกียวขอ้งกบั

ความเป็นอิสระ และได้สือสารกบัผูม้ีหน้าทีในการกาํกบัดูแลเกียวกบัความสัมพนัธ์ทงัหมดตลอดจนเรืองอืนซึง

ขา้พเจ้าเชือว่ามีเหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ และการดาํเนินการเพือขจดั

อุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของขา้พเจา้ (ถา้มี)

จากเรืองทงัหลายทีสือสารกบัผูม้ีหน้าทีในการกาํกับดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรืองต่าง ๆ ทีมีนยัสําคญัทีสุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืองสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรืองเหล่านีไวใ้น

รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ให้เปิดเผยเรืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน

สถานการณ์ทียากทีจะเกิดขนึ ขา้พเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสือสารเรืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ

ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ทีผูม้ีส่วนได้เสีย

สาธารณะจะไดจ้ากการสือสารดงักล่าว

ขา้พเจ้าเป็นผูร้ับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันี

กิงกาญจน ์อศัวรังสฤษฎ์

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4496

บริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั

กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพนัธ์ 2566



บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 278,527,188 312,172,389 268,550,347 306,074,406

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 8 23,319,388 50,822,171 - 40,170,518

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 6, 9 7,579,367 8,406,702 11,738,288 13,529,480

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละสินคา้คงเหลือ 10 2,597,957,816 2,831,372,771 2,601,867,017 2,835,551,857

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 27,405,633 36,992,422 27,405,633 36,992,422

ตน้ทุนเพอืให้ไดม้าซึงสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ 17 54,352,560 68,744,204 54,352,560 68,744,204

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 10,838,308 31,867,789 9,605,782 30,780,830

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,999,980,260 3,340,378,448 2,973,519,627 3,331,843,717

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหนีตามสัญญาเช่า 11.1 19,725,172 21,768,170 19,725,172 21,768,170

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

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 13 1,454,092,934 922,532,586 1,490,961,237 960,424,308

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 421,414,723 413,912,340 260,979,758 251,106,157

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 21 26,092,837 31,734,677 26,092,837 31,734,677

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 5,553,147 7,216,641 5,517,916 7,206,785

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี 27 35,497,003 34,924,767 33,681,459 33,660,831

ทีดินและส่วนปรับปรุงรอการพฒันา 16 1,387,206,373 1,922,502,116 1,241,587,989 1,776,883,733

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 60,413,828 58,359,087 55,872,919 53,367,814

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,409,996,017 3,412,950,384 3,639,793,687 3,641,526,875

รวมสินทรัพย์ 6,409,976,277 6,753,328,832 6,613,313,314 6,973,370,592

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนสิีนหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 6 - - - 15,000,000

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 6, 19 52,349,482 60,691,568 50,809,414 59,781,924

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 20 107,515,801 441,834,870 107,515,801 441,834,870

หนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 21 5,533,837 5,293,934 5,533,837 5,293,934

เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ 129,683,480 121,863,799 127,678,020 119,228,408

ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย 118,454,109 93,298,110 117,446,278 92,781,576

ภาษีเงินได้นิติบุคคลคา้งจ่าย 8,933,295 1,678,444 8,933,295 1,678,444

หนีสินหมุนเวียนอืน 22 68,549,232 71,172,622 67,154,010 70,009,122

รวมหนสิีนหมุนเวียน 491,019,236 795,833,347 485,070,655 805,608,278

หนสิีนไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 20 854,000,000 952,716,000 854,000,000 952,716,000

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 21 21,726,426 27,260,264 21,726,426 27,260,264

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 23 39,353,998 32,659,280 29,314,110 23,997,635

เงินประกนังานก่อสร้าง 20,344,112 14,412,213 20,344,112 14,412,213

เงินรับล่วงหน้าค่าเช่าทีดิน 11.2 2,109,195 2,534,331 2,109,195 2,534,331

หนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 27 15,366,268 18,738,627 15,366,268 18,738,627

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 30,844,528 25,062,201 30,836,763 25,054,435

รวมหนสิีนไม่หมุนเวียน 983,744,527 1,073,382,916 973,696,874 1,064,713,505

รวมหนสิีน 1,474,763,763 1,869,216,263 1,458,767,529 1,870,321,783

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   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

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

      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

ส่วนตาํกว่ามูลค่าหุ้นสามญั (429,264,886) (429,264,886) (429,264,886) (429,264,886)

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 978,875 978,875 978,875 978,875

กาํไรสะสม

   จดัสรรแล้ว - สาํรองตามกฎหมาย 24 84,204,224 81,604,224 84,204,224 81,604,224

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 71,207,322 22,660,086 476,381,387 427,484,411

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถ้ือหุ้น 74,131,479 74,131,479 - -

รวมส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 4,823,503,199 4,772,355,963 5,154,545,785 5,103,048,809

ส่วนของผูม้ีส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 111,709,315 111,756,606 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,935,212,514 4,884,112,569 5,154,545,785 5,103,048,809

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,409,976,277 6,753,328,832 6,613,313,314 6,973,370,592

- - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 29 1,706,476,070 1,182,466,445 1,706,476,070 1,182,608,945

รายได้ค่าบริการ 29 52,955,573 32,248,872 5,912,132 3,247,794

รายได้ค่าเช่า 11, 29 37,226,381 38,904,860 37,325,830 38,862,860

รายได้อืน 23,748,212 72,760,755 28,937,953 75,038,652

รวมรายได้ 1,820,406,236 1,326,380,932 1,778,651,985 1,299,758,251

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ 1,221,808,140 860,393,241 1,221,826,140 861,117,806

ตน้ทุนค่าบริการ 28,920,130 27,074,705 2,978,087 2,708,762

ตน้ทุนค่าเช่า 29,948,578 29,539,571 30,971,996 30,562,989

ค่าใช้จ่ายในการขายและจดัจาํหน่าย 213,530,834 135,160,343 212,309,936 133,466,996

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 244,920,709 244,883,136 229,645,109 229,180,437

โอนกลบัขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์ 13, 14 (5,524,922) (16,680,242) (6,904,722) (16,680,242)

รวมค่าใช้จ่าย 1,733,603,469 1,280,370,754 1,690,826,546 1,240,356,748

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 86,802,767 46,010,178 87,825,439 59,401,503

ตน้ทุนทางการเงิน 25 (11,501,896) (17,856,022) (11,575,928) (18,198,457)

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 75,300,871 28,154,156 76,249,511 41,203,046

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 27 (24,200,926) (9,366,784) (24,752,535) (9,618,446)

กําไรสําหรับปี 51,099,945 18,787,372 51,496,976 31,584,600

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - - - -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 51,099,945 18,787,372 51,496,976 31,584,600

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

การแบ่งปันกําไรขาดทุน

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 51,147,236 21,639,050 51,496,976 31,584,600

ส่วนทีเป็นของผูม้ีส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (47,291) (2,851,678)

51,099,945 18,787,372

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 51,147,236 21,639,050 51,496,976 31,584,600

ส่วนทีเป็นของผูม้ีส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (47,291) (2,851,678)

51,099,945 18,787,372

กําไรต่อหุ้น 28

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 0.010 0.004 0.010 0.006

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(หน่วย: บาท)

ส่วนเกินทุนจาก ส่วนของผูม้ี

ทุนเรือนหุ้น การเปลียนแปลง รวมส่วนของ ส่วนได้เสียทีไม่มี

ทีออกและ ส่วนตาํกว่า ส่วนทนุจากการจ่าย สัดส่วนการถือหุ้น รวมองคป์ระกอบอืน ผูถ้ือหุ้น อาํนาจควบคุม รวม

ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถื้อหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564 5,022,246,185 (429,264,886) 978,875 80,004,224 52,833,057 74,131,479 74,131,479 4,800,928,934 114,608,284 4,915,537,218

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

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี - - - - - - - - - -

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

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30) - - - - (50,212,021) - - (50,212,021) - (50,212,021)

โอนกาํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ดัสรร

   เป็นสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 24) - - - 1,600,000 (1,600,000) - - - - -

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 5,022,246,185 (429,264,886) 978,875 81,604,224 22,660,086 74,131,479 74,131,479 4,772,355,963 111,756,606 4,884,112,569

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2565 5,022,246,185 (429,264,886) 978,875 81,604,224 22,660,086 74,131,479 74,131,479 4,772,355,963 111,756,606 4,884,112,569

กาํไรสาํหรับปี - - - - 51,147,236 - - 51,147,236 (47,291) 51,099,945

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี - - - - - - - - - -

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - - 51,147,236 - - 51,147,236 (47,291) 51,099,945

โอนกาํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ดัสรร

   เป็นสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 24) - - - 2,600,000 (2,600,000) - - - - -

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2565 5,022,246,185 (429,264,886) 978,875 84,204,224 71,207,322 74,131,479 74,131,479 4,823,503,199 111,709,315 4,935,212,514

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2565

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น



(หน่วย: บาท)

ส่วนทนุจากการ

ทุนเรือนหุ้นทีออก ส่วนตาํกวา่ จ่ายโดยใช้ รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั หุ้นเป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564 5,022,246,185 (429,264,886) 978,875 80,004,224 447,711,832 5,121,676,230

กาํไรสาํหรับปี - - - - 31,584,600 31,584,600

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี - - - - - -

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี - - - - 31,584,600 31,584,600

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30) - - - - (50,212,021) (50,212,021)

โอนกาํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ดัสรร

   เป็นสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 24) - - - 1,600,000 (1,600,000) -

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 5,022,246,185 (429,264,886) 978,875 81,604,224 427,484,411 5,103,048,809

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2565 5,022,246,185 (429,264,886) 978,875 81,604,224 427,484,411 5,103,048,809

กาํไรสาํหรับปี - - - - 51,496,976 51,496,976

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี - - - - - -

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี - - - - 51,496,976 51,496,976

โอนกาํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ดัสรร

   เป็นสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 24) - - - 2,600,000 (2,600,000) -

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2565 5,022,246,185 (429,264,886) 978,875 84,204,224 476,381,387 5,154,545,785

- - - - - -

- - - - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 75,300,871 28,154,156 76,249,511 41,203,046

ปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน:

   ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยล์ดลงจากการโอนเป็นตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 1,221,826,140 861,698,430 1,221,826,140 862,401,275

   โอนกลบัขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ (377,557) (1,283,469) (377,557) (1,283,469)

   ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน 947 288,050 947 288,050

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 49,396,355 64,636,001 45,710,067 60,429,143

   ส่วนลดรับจากค่าเช่า - (900,000) - (900,000)

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 6,694,718 5,858,615 5,316,475 4,600,306

   รายไดร้ับล่วงหน้า (4,411,831) (2,701,236) - -

   รับรู้รายไดต้ามสัญญาเช่า (1,384,603) (1,390,124) (1,384,603) (1,390,124)

   กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงิน (42,612) (124,768) (6,911) (116,256)

   กาํไรจากการปรับมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน (32,034) (76,040) - (64,813)

  โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (5,147,365) (16,680,242) (5,147,365) (16,680,242)

  โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - - (1,379,800) -

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละสินคา้คงเหลือ 13,348,243 - 13,348,243 -

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ 1,344,573 - 1,344,573 -

   ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 372 3,086 372 3,086

   ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายอาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 44,699 329,640 28,971 257,974

   ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายทีดินและ

      ส่วนปรับปรุงทีดินรอการพฒันา - 4,768,937 - 4,648,157

   ตน้ทุนทางการเงิน 11,501,896 17,856,022 11,575,928 18,198,457

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 1,368,062,812 960,437,058 1,367,104,991 971,594,590

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพมิขึน)

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 826,388 2,204,267 1,790,245 28,104,701

   ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละสินคา้คงเหลือ (919,078,969) (572,516,401) (918,809,084) (572,792,622)

   เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง (38,115,018) (87,547,367) (38,115,018) (87,547,367)

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 6,691,582 (16,195,412) 6,837,149 (16,419,519)

   ลูกหนีตามสัญญาเช่าและเงินรับล่วงหน้าค่าเช่าทีดิน 3,927,098 2,904,000 3,927,098 2,904,000

   ตน้ทุนเพือใหไ้ดม้าซึงสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ 14,391,644 67,482,802 14,391,644 67,482,802

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (2,505,103) 15,605,969 (2,505,105) 15,605,970

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (13,193,587) 18,930,768 (13,801,300) (17,882,816)

   ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย 25,024,162 (26,931,321) 24,532,865 (26,795,364)

   เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ 12,231,512 (154,834,665) 8,449,611 (159,449,006)

   หนีสินหมุนเวียนอืน (3,745,225) 7,089,691 (3,976,947) 6,704,155

   เงินประกนังานก่อสร้าง 5,931,899 (17,599,090) 5,931,899 (17,599,090)

   จ่ายหนีสินผลประโยชน์พนกังาน - (3,063,443) - (3,063,443)

   หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 5,782,327 7,031,780 5,782,328 7,049,299

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 466,231,522 202,998,636 461,540,376 197,896,290

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (46,673,953) (51,551,973) (46,747,984) (51,635,754)

จ่ายภาษีเงินได้ (20,905,284) (76,027,438) (20,890,671) (76,014,903)

รับคืนภาษีเงินได้ 14,977,936 - 14,512,961 -

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 413,630,221 75,419,225 408,414,682 70,245,633

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากประจาํเพมิขึน 44,693 (132) 44,693 (132)

ซือเครืองมือทางการเงิน (15,000,000) (12,300,000) - -

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเครืองมือทางการเงิน 42,532,736 287,262,249 40,132,736 260,062,249

ซืออสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (3,028,239) (4,219,581) (3,028,239) (4,219,581)

ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (31,024,507) (17,837,959) (27,287,826) (17,479,103)

ซือทีดินและส่วนปรับปรุงรอการพฒันา (27,143) (140,059,200) (27,143) (140,059,200)

เงินสดจ่ายเพือการไดม้าซึงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (1,200,000) (1,235,096) (1,200,000) (1,235,096)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน - 11,989 - 11,989

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์ 50,356 14,206 50,356 14,206

เงินสดรับจากการจาํหน่ายทีดินและส่วนปรับปรุงรอการพฒันา - - - 142,500

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (7,652,104) 111,636,476 8,684,577 97,237,832

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัทางการเงิน 80,000,000 180,000,000 80,000,000 180,000,000

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสนัจากบริษทัยอ่ย - - - 25,000,000

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัทางการเงิน 459,366,000 538,681,229 459,366,000 538,681,229

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัทางการเงิน (80,000,000) (180,000,000) (80,000,000) (180,000,000)

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสนัจากบริษทัยอ่ย - - (15,000,000) (10,000,000)

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัทางการเงิน (892,401,069) (718,249,340) (892,401,069) (718,249,340)

ชาํระคืนหนีสินตามสัญญาเช่า (6,588,249) (7,708,527) (6,588,249) (7,708,527)

จ่ายเงินปันผล - (50,165,892) - (50,165,892)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (439,623,318) (237,442,530) (454,623,318) (222,442,530)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (33,645,201) (50,386,829) (37,524,059) (54,959,065)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 312,172,389 362,559,218 306,074,406 361,033,471

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 278,527,188 312,172,389 268,550,347 306,074,406

- - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม

รายการทีมิใช่เงินสด

   โอนตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ป็นอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน - 32,265,000 - 32,265,000

   โอนตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ป็นอาคารและอุปกรณ์ - 73,745 - 73,745

   โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 47,701,807 62,634,406 47,701,807 62,634,406

   โอนทีดินรอการพฒันาเป็นตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ - 33,668,504 - 33,668,504

   โอนทีดินรอการพฒันาเป็นทีดิน - 6,156,917 - 17,248,286

   โอนทีดินรอการพฒันาเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน - 32,046,699 - 32,046,699

   โอนดอกเบียจ่ายเป็นตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 36,598,209 34,967,271 36,598,209 34,967,271

   โอนทีดินรอการพฒันาเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 537,320,000 - 537,320,000 -

   โอนตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ป็นทีดินรอการพฒันา 1,997,114 - 1,997,114 -

   เจา้หนีค่าซืออาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพมิขึน 4,902,948 120,572 4,880,237 97,508

   เจา้หนีค่าซืออสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนเพมิขึน 232,188 649,694 232,188 649,694

   เงินปันผลคา้งจ่าย 976,862 976,862 976,862 976,862

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2565

1. ข้อมูลทัวไป

1.1 ข้อมูลทัวไปของบริษัทฯ

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

ภูมิลาํเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์บริษทัฯมีกลุ่มซันไรส์ ซึง

เป็นกลุ่มบริษทัทีจดทะเบียนจดัตงัในประเทศไทยเป็นผูถ้ือหุ้นใหญ ่ประกอบดว้ย

สัดส่วนการถือหุ้น

(ร้อยละของทุนชาํระแลว้)

(ณ วนัที 15 มีนาคม 2565*)

1. บริษทั กรุงเทพโทรทศัน์และวิทย ุจาํกดั 43.65

2. บริษทั บีบีทีวี เอ็คควิต ีจาํกดั 11.03

3. บริษทั ซันไรส์ อีคิวตี จาํกดั 5.56

4. บุคคล 2.61

5. บุคคล 1.36

* วนัปิดสมุดทะเบียนผูถ้ือหุ้นครงัล่าสุด

ทีอยู่ตามทีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ที 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงินนีจัดทําขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออกตามความ

ในพระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับทีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี

งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนโดยใช้เกณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอืนในนโยบายการบญัชี
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2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนีได้จัดทําขึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จํากัด

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

“กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปนี

จดัตงัขนึ อตัราร้อยละ

ชือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุ้น

2565 2564

% %

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ รีสอร์ท จาํกดั สนามกอล์ฟ ไทย 81.30 81.30

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ ไลซัน

นิวเวิลด์ จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 60.00 60.00

ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการทีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิได้รับหรือมี

ส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการทีเข้าไปลงทุน และสามารถใช้อาํนาจในการสังการกิจกรรม

ทีส่งผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนนัได้

ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตงัแต่วนัทีบริษทัฯมีอาํนาจใน

การควบคุมบริษทัย่อยจนถึงวนัทีบริษทัฯสินสุดการควบคุมบริษทัย่อยนนั

ง) งบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัทาํขึนโดยใช้นโยบายการบญัชีทีสําคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ

จ) ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหว่างกันทีมีสาระสําคญัได้ถูกตดัออกจากงบการเงินรวม

นีแลว้

ฉ) ส่วนของผูม้ีส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของ

บริษัทย่อยส่วนทีไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนรวมและส่วนของผูถ้ือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อยตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซึงมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชี

ทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2565 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ

ปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย

ส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกียวกับวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบตัิทางการบญัชีกบั

ผูใ้ชม้าตรฐาน
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การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่อ

งบการเงินของกลุ่มบริษทั

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือ

หลังวันที 1 มกราคม 2566

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซึงจะมีผลบงัคบั

ใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2566 มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดงักล่าวไดร้ับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกียวกบัวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและการให้

แนวปฏิบตัิทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเชือว่าการปรับปรุงมาตรฐานนีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบ

การเงินของกลุ่มบริษทั

4. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

รายไดจ้ากการขายทีดิน บา้นพร้อมทีดินและรายไดจ้ากการขายหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัรับรู้เมือบริษทัฯ

ได้มีการโอนอาํนาจควบคุมในสินคา้ให้กับลูกคา้แลว้ ณ เวลาใดเวลาหนึง กล่าวคือ เมือมีการจดทะเบียน

โอนกรรมสิทธิ รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพยแ์สดงตามมูลค่าทีได้รับหักด้วยส่วนลดและค่าใช้จ่าย

ทีบริษทัฯจ่ายแทนให้แก่ลูกคา้ เงือนไขในการจ่ายชาํระเป็นไปตามงวดการจ่ายชาํระทีระบุในสัญญาทีทาํกบั

ลูกคา้ จาํนวนเงินทีบริษทัฯได้รับจากลูกคา้ก่อนการโอนอาํนาจควบคุมในสินคา้ให้กับลูกคา้แสดงไวเ้ป็น

“เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้” ในงบแสดงฐานะการเงิน

บริษทัฯปันส่วนสิงตอบแทนตามสัญญาให้กบัอสังหาริมทรัพยแ์ละเครืองตกแต่งทีเกียวขอ้งในสัดส่วนทีมี

ความสัมพนัธ์กบัราคาขายแบบเอกเทศ และรับรู้รายไดเ้มือกิจการไดโ้อนกรรมสิทธิในอสังหาริมทรัพยแ์ละ

ส่งมอบเครืองตกแต่งให้แก่ลูกคา้ โดยแสดงตามมูลค่าทีไดร้ับหรือคาดว่าจะไดร้ับสําหรับสินคา้ทีไดส่้งมอบ

ซึงไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม

ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์

ในการคาํนวณหาต้นทุนขายทีดิน บา้นพร้อมทีดินและหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั กลุ่มบริษทัได้ทาํการ

แบ่งสรรตน้ทุนการพฒันาทงัหมดทีคาดว่าจะเกิดขึน (โดยคาํนึงถึงตน้ทุนทีเกิดขึนจริงดว้ย) ตามเกณฑ์พืนที

ทีขาย

ตน้ทุนการขายอสังหาริมทรัพยร์วมถึงตน้ทุนของสินคา้อืนทีบริษทัฯไดส่้งมอบให้กบัลูกคา้ตามสัญญา เช่น

เฟอร์นิเจอร์ และเครืองตกแต่ง ซึงถือเป็นส่วนควบของบา้นหรือหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัทีส่งมอบ
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ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ บันทึกเป็น

ค่าใชจ้่ายเมือมีการขาย

รายได้ค่าบริการ

รายไดค้่าบริการรับรู้เป็นรายไดเ้มือกิจการให้บริการเสร็จสิน

รายได้ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟและกีฬา

บริษทัย่อยรับรู้รายไดค้่าสมาชิกสนามกอลฟ์และกีฬาเป็นรายไดต้ามระยะเวลาของอายุสัญญาสมาชิก

รายได้ดอกเบีย

รายไดด้อกเบยีรับรู้ตามเกณฑค์งคา้งดว้ยวิธีดอกเบียทีแทจ้ริง โดยจะนาํมูลค่าตามบญัชีขนัตน้ของสินทรัพย์

ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบียทีแท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินทีเกิดการด้อยค่าด้านเครดิต

ในภายหลงั ทีจะนํามูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิต

ทีคาดว่าจะเกิดขึน) มาคูณกบัอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง

ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบียจากหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายคาํนวณโดยใช้วิธีดอกเบีย

ทีแทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสันทีมี

สภาพคล่องสูง ซึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัทีได้มาและไม่มีข้อจาํกัด

ในการเบิกใช้

4.3 ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินค้าคงเหลือ

ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์แสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะได้รับแลว้แต่ราคาใดจะตาํกว่า

ราคาทุนประกอบด้วยตน้ทุนทีดิน ค่าพฒันาทีดิน ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง ดอกเบียจ่าย

ทีถือเป็นตน้ทุนของโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวขอ้งตามทีเกิดขึนจริง รวมถึงประมาณการตน้ทุนการ

พฒันาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีรายละเอียดการคาํนวณราคาทุนดงันี

ทีดิน - ราคาทุนของทีดินบันทึกโดยวิธีถัวเฉลียถ่วงนําหนักโดยแยกทีดินตามแต่ละ

โครงการ

งานระหว่างก่อสร้าง - ตน้ทุนงานระหว่างก่อสร้างประกอบดว้ยตน้ทุนงานก่อสร้าง งานสาธารณูปโภค

ส่วนกลางและดอกเบียจ่ายทีถือเป็นตน้ทุนของโครงการ (ถา้มี) โดยตน้ทุนงาน

ก่อสร้างและงานสาธารณูปโภคจะบนัทึกตามทีเกิดขึนจริง

สินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะได้รับแลว้แต่ราคาใดจะตาํกว่าราคาทุนดงักล่าว

วดัมูลค่าตามวิธีเขา้ก่อนออกก่อน



5

4.4 ต้นทุนในการได้มาซึงสัญญา

กลุ่มบริษทับนัทึกค่านายหน้าทีจ่ายเพือให้ได้มาซึงสัญญาทีทาํกบัลูกคา้เป็นสินทรัพยแ์ละตดัเป็นค่าใช้จ่าย

อย่างเป็นระบบและสอดคลอ้งกบัรูปแบบการรับรู้รายไดต้ามสัญญา และจะบนัทึกค่าเผือผลขาดทุนจากการ

ด้อยค่าของสินทรัพย์ เมือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่าสิงตอบแทนทีจะได้รับหักด้วยต้นทุน

ทีเกียวขอ้ง

4.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษทัย่อยทีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ

การดอ้ยค่า (ถา้มี)

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน

กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเริมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนในราคาทุนซึงรวมตน้ทุนการทาํรายการ

หลงัจากนันกลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสมและ

ค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี)

ค่าเสือมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณ 2 - 5 ปีสําหรับเครืองตกแต่งและงานระบบอาคาร 20 - 50 ปีสําหรับอาคารและ

งานปรับปรุงอาคาร ค่าเสือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนรวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสือมราคาสําหรับอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนประเภททีดิน

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินทีได้รับสุทธิจากการจาํหน่ายกับมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงวดทีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนออกจากบญัชี

4.7 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสือมราคา

ทีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหักค่าเสือมราคาสะสม และ

ค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ (ถา้มี)

ค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยใชว้ิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณเป็นดงันี

อาคารและสิงปลูกสร้าง - 2 - 50 ปี

อาคารสํานักงานขาย - 2 - 20 ปี

เครืองจกัรและอุปกรณ์ - 2 - 5 ปี

เครืองตกแต่งอุปกรณ์และเครืองใชส้ํานกังาน - 2 - 10 ปี

ยานพาหนะ - 3 - 10 ปี

ค่าเสือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสือมราคาสําหรับทีดินและสินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้าง
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กลุ่มบริษทัตดัรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เมือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการ

จาํหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมือกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยน์ันออกจากบญัชี

4.8 ต้นทุนการกู้ยืม

ตน้ทุนการกู ้ยืมของเงินกู้ทีใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท์ีตอ้งใช้ระยะเวลานานใน

การแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ันจะอยู่

ในสภาพพร้อมทีจะใช้ได้ตามทีมุ่งประสงค์  ส่วนตน้ทุนการกู ้ยืมอืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดทีเกิดรายการ

ตน้ทุนการกูย้ืมประกอบดว้ยดอกเบยีและตน้ทุนอืนทีเกิดขนึจากการกูย้ืมนนั

อตัราการตงัขึนเป็นราคาทุนของสินทรัพยค์าํนวณจากอตัราถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของดอกเบียจ่ายทีเกิดขึนใน

ระหว่างปีของเงินกูย้ืมเพือใชใ้นการพฒันาโครงการ

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจาํหน่ายสะสมและค่าเผือการด้อยค่าสะสม (ถา้มี)

ของสินทรัพยน์นั

กลุ่มบริษทัตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ัน และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเมือมีขอ้บ่งชีว่า

สินทรัพยน์ันเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตัดจาํหน่ายและวิธีการตัดจาํหน่ายของ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดังกล่าวทุกสินปีเป็นอย่างน้อยค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุน

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัมีดงันี

คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ - 5 - 10 ปี

4.10 สัญญาเช่า

ณ วนัเริมตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่

โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมือสัญญานนัมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้

สินทรัพยท์ีระบุไดส้ําหรับช่วงเวลาหนึงเพือเป็นการแลกเปลียนกบัสิงตอบแทน

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษทัใช้วิธีการบญัชีเดียวสําหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่สัญญา

เช่าระยะสันและสัญญาเช่าทีสินทรัพย์อา้งอิงมีมูลค่าตาํ ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล (วนัทีสินทรัพยอ์้างอิง

พร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ซึงแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพยอ์า้งอิงและหนีสิน

ตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า
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สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และ

ปรับปรุงด้วยการวดัมูลค่าของหนีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบด้วย

จาํนวนเงินของหนีสินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริมแรก ตน้ทุนทางตรงเริมแรกทีเกิดขึน จาํนวนเงินทีจ่าย

ชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลหรือก่อนวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล และหักด้วยสิงจูงใจตาม

สัญญาเช่าทีไดร้ับ

ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสันกว่า ดงันี

ทีดินและส่วนปรับปรุงทีดิน 1 - 2 ปี

อาคารและสิงปลูกสร้าง 3 ปี

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพยอ์า้งอิงได้โอนให้กับกลุ่มบริษทัเมือสินสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของ

สินทรัพยด์งักล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซือ ค่าเสือมราคาจะคาํนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ

ของสินทรัพย์

หนีสินตามสัญญาเช่า

หนีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า

จาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงทีหักด้วยสิงจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผนัแปร

ทีขึนอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จํานวนเงินทีคาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคา

ใช้สิทธิของสิทธิเลือกซือซึงมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีกลุ่มบริษทัจะใช้สิทธินัน และการจ่าย

ค่าปรับเพือการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษทัจะใช้สิทธิในการ

ยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเช่าผนัแปรทีไม่ขึนอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที

เหตุการณ์หรือเงือนไขซึงเกียวขอ้งกบัการจ่ายชาํระนนัไดเ้กิดขึน

กลุ่มบริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินทีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบียตามนัยของ

สัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบียการกู้ยืมส่วนเพิมของกลุ่มบริษัท หลังจากวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล มูลค่า

ตามบัญชีของหนีสินตามสัญญาเช่าจะเพิมขึนจากดอกเบียของหนีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการ

จ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า นอกจากนี มูลค่าตามบญัชีของหนีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เมือมี

การเปลียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลียนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า หรือการเปลียนแปลงในการ

ประเมินสิทธิเลือกซือสินทรัพยอ์า้งอิง

สัญญาเช่าระยะสันและสัญญาเช่าซึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํา

สัญญาเช่าทีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตังแต่วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล หรือสัญญาเช่าซึง

สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ จะบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
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กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

สัญญาเช่าทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญา

เช่าเงินทุน ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าเงินทุนเป็นลูกหนีด้วย

จาํนวนทีเท่ากับเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า กล่าวคือ ผลรวมของมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินทีจะ

ไดร้ับตามสัญญาเช่าและมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยอ์า้งอิงทีไม่ไดร้ับการประกนั หลงัจากนนัจะรับรู้รายได้

ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเช่าในรูปแบบทีสะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทนรายงวดคงทีของเงินลงทุนสุทธิ

ตามสัญญาเช่า

สัญญาเช่าทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผูเ้ช่าถือเป็น

สัญญาเช่าดาํเนินงาน กลุ่มบริษทับนัทึกจาํนวนเงินทีไดร้ับตามสัญญาเช่าดาํเนินงานเป็นรายไดใ้นส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเริมแรกทีเกิดขึนจากการได้มาซึง

สัญญาเช่าดาํเนินงานรวมในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยอ์า้งอิงและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า

โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดจ้ากสัญญาเช่า

4.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูก

บริษทัฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ

นอกจากนีบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกันยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการทีมีสิทธิ

ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคัญ

กรรมการหรือพนักงานของบริษทัฯทีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินการด้อยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ทีดินและส่วนปรับปรุงรอการพฒันาหรือสินทรัพย์

ทีไม่มีตวัตนอืนของกลุ่มบริษทัหากมีขอ้บ่งชีว่าสินทรัพยด์ังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าเมือมูลค่าทีคาดว่าจะไดร้ับคืนของสินทรัพยม์ีมูลค่าตาํกว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ัน ทงันี

มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้

สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า

กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย  ์มีข้อบ่งชีทีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ

สินทรัพย์ทีรับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของ

สินทรัพยน์ัน และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าทีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมือมีการเปลียนแปลง

ประมาณการทีใชก้าํหนดมูลค่าทีคาดว่าจะไดร้ับคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าครังล่าสุด

โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยท์ีเพิมขึนจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่า
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มูลค่าตามบญัชีทีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนทนัที

4.13 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน

กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ้่ายเมือเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบริษทัและพนักงานได้ร่วมกันจดัตงักองทุนสํารองเลียงชีพ ซึงประกอบดว้ยเงินทีพนักงานจ่ายสะสม

และเงินทีกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเลียงชีพได้แยกออกจาก

สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินทีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีทีเกิด

รายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนักงาน

กลุ่มบริษทัมีภาระสําหรับเงินชดเชยทีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเมือออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและตาม

โครงการผลตอบแทนพนักงานอืนๆ ซึงกลุ่มบริษทัถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงั

ออกจากงานสําหรับพนักงาน นอกจากนัน กลุ่มบริษทัจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืนของ

พนกังาน ไดแ้ก่ โครงการให้ทองจากการปฏิบตัิงานครบกาํหนดระยะเวลา

กลุ่มบริษัทคํานวณหนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและโครงการ

ผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนกังานโดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit

Method) โดยผูเ้ชียวชาญอิสระไดท้าํการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สําหรับโครงการผลประโยชน์

หลงัออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สําหรับโครงการผลประโยชน์

ระยะยาวอืนของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทงัจาํนวนในกาํไรหรือขาดทุนทนัทีทีมีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาด

โครงการ หรือเมือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างทีเกียวขอ้งแลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึนก่อน

4.14 ประมาณการหนีสิน

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหนีสินไวใ้นบญัชีเมือภาระผูกพนัซึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้

เกิดขึนแลว้และมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพือปลด

เปลืองภาระผูกพนันนัและกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนันนัไดอ้ย่างน่าเชือถือ
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4.15 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษทับันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจาํนวนทีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย

คาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท์ีกาํหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชวัคราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์

และหนีสิน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเกียวข้องนัน โดยใช้

อตัราภาษีทีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษทัรับรู้หนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชวัคราวทีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชวัคราวทีใช้หักภาษี รวมทงัผลขาดทุนทางภาษีทียงั

ไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าทีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีกลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะ

ใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชวัคราวทีใชห้ักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชน้นั

กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสินรอบระยะเวลารายงาน

และจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะไม่มีกาํไร

ทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทงัหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้ือหุ้นหากภาษีทีเกิดขึนเกียวขอ้งกบั

รายการทีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้ือหุ้น

4.16 เครืองมือทางการเงิน

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเมือเริมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการทาํ

รายการเฉพาะในกรณีทีเป็นสินทรัพยท์างการเงินทีไม่ไดว้ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน

อย่างไรก็ตาม สําหรับลูกหนีการคา้ทีไม่มีองคป์ระกอบเกียวกบัการจดัหาเงินทีมีนยัสําคญั กลุ่มบริษทัจะรับรู้

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามทีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเรืองการรับรู้รายได้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษทัจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วนัทีรับรู้รายการเริมแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที

วดัมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพย ์ทางการเงินทีวดัมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และสินทรัพย์ทางการเงินทีวดัมูลค่าในภายหลังดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกําไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และ

ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน
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สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย เมือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์าง

การเงินนันเพือรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิด

กระแสเงินสดทีเป็นการรับชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัทีระบุไวเ้ท่านนั

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววดัมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบียทีแท้จริงและต้องมีการประเมิน

การด้อยค่า ทงันี ผลกาํไรและขาดทุนทีเกิดขึนจากการตัดรายการ การเปลียนแปลง หรือการด้อยค่าของ

สินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลียนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีสินทางการเงิน

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเมือเริมแรกสําหรับหนีสินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนการทาํรายการ

และจดัประเภทหนีสินทางการเงินเป็นหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย โดย

ใช้วิธีดอกเบียทีแทจ้ริง ทงันี ผลกาํไรและขาดทุนทีเกิดขึนจากการตดัรายการหนีสินทางการเงินและการ

ตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบียทีแท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน โดยการคาํนวณมูลค่าราคาทุน

ตดัจาํหน่ายคาํนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนทีถือเป็นส่วนหนึงของอตัรา

ดอกเบียทีแท้จริงนันด้วย ทังนี ค่าตัดจําหน่ายตามวิธีดอกเบียทีแท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึงของต้นทุน

ทางการเงินในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

การตัดรายการของเครืองมือทางการเงิน

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เมือสิทธิทีจะไดร้ับกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ันได้

สินสุดลง หรือไดม้ีการโอนสิทธิทีจะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ัน รวมถึงไดม้ีการโอนความเสียง

และผลตอบแทนเกือบทงัหมดของสินทรัพยน์นั หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์นั

กลุ่มบริษทัตดัรายการหนีสินทางการเงินก็ต่อเมือไดม้ีการปฏิบตัิตามภาระผูกพนัของหนีสินนันแลว้ มีการ

ยกเลิกภาระผูกพนันนั หรือมีการสินสุดลงของภาระผูกพนันนั ในกรณีทีมีการเปลียนหนีสินทางการเงินทีมี

อยู่ให้เป็นหนีสินใหม่จากผู ้ให้กู ้รายเดียวกันซึงมีข้อกําหนดทีแตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไข

ขอ้กาํหนดของหนีสินทีมีอยู่อย่างเป็นสาระสําคัญ จะถือว่าเป็นการตดัรายการหนีสินเดิมและรับรู้หนีสิน

ใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

ในกรณีทีความเสียงดา้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิมขึนอย่างมีนยัสําคญันบัตงัแต่การรับรู้รายการเริมแรก

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาทีอาจจะเกิดขึน

ใน 12 เดือนขา้งหน้า ในขณะทีหากความเสียงดา้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิมขึนอย่างมีนยัสําคญันบัตงัแต่การ

รับรู้รายการเริมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนด้วยจาํนวนเงินทีเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่า

จะเกิดขึนตลอดอายทุีเหลืออยูข่องเครืองมือทางการเงิน

กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเสียงด้านเครดิตจะเพิมขึนอย่างมีนัยสําคญั เมือมีการคา้งชาํระการจ่ายเงินตาม

สัญญาเกินกว่า 30 วนั และพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินนันมีการด้อยค่าด้านเครดิตหรือการผิดสัญญา

เมือมีการคา้งชาํระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วนั อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษทัอาจพิจารณา

ว่าสินทรัพยท์างการเงินนันมีการเพิมขึนของความเสียงดา้นเครดิตอย่างมีนัยสําคญัและมีการผิดสัญญา โดย

พิจารณาจากขอ้มูลภายในหรือขอ้มูลภายนอกอืน

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอย่างง่ายในการคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนสําหรับลูกหนีการคา้

และสินทรัพยท์ีเกิดจากสัญญา ดงันนั ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการ

เปลียนแปลงของความเสียงทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอด

อายุของลูกหนีการคา้และสินทรัพยท์ีเกิดจากสัญญา

การคาํนวณผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนข้างต้นอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจาก

ประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกียวกบัลูกหนีนันและสภาพแวดลอ้ม

ทางดา้นเศรษฐกิจ

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบัญชี เมือกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตาม

สัญญาอีกต่อไป

การหักกลบของเครืองมือทางการเงิน

สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินจะนํามาหักกลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ

การเงิน ก็ต่อเมือกิจการมีสิทธิบงัคบัใช้ไดต้ามกฎหมายอยู่แลว้ในการหักกลบจาํนวนเงินทีรับรู้ และกิจการ

มีความตงัใจทีจะชาํระดว้ยยอดสุทธิ หรือตงัใจทีจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหนีสินพร้อมกนั

4.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาทีจะต้องจ่ายเพือโอน

หนีสินให้ผูอ้ืนโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผูซื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน

ตลาด) ณ วนัทีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์และหนีสินซึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้องกาํหนดให้ต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่

สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
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เทคนิคการประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลทีสามารถสังเกตได้ที

เกียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนีสินทีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนนัให้มากทีสุด

ลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรมทีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินในงบการเงิน

แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลทีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรม ดงันี

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซือขายของสินทรัพยห์รือหนีสินอย่างเดียวกนัในตลาดทีมีสภาพคล่อง

ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอืนทีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลทีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ขอ้มูลเกียวกบักระแสเงินในอนาคตทีกิจการประมาณขึน

ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดับชัน

ของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหนีสินทีถืออยู่ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานทีมีการวดัมูลค่า

ยุติธรรมแบบเกิดขนึประจาํ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ

ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ

การประมาณการในเรืองทีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี

ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินทีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลทีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนทีประมาณการไว้ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทีสําคญั

มีดงันี

ต้นทุนในการได้มาซึงสัญญา

ในการบนัทึกรายจ่ายทีเกิดขึนเพือให้ได้มาซึงสัญญาเป็นสินทรัพย ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจใน

การประเมินว่ารายจ่ายดังกล่าวเป็นต้นทุนส่วนเพิมในการได้มาซึงสัญญาทีทาํกับลูกค้าหรือไม่ รวมถึง

การกาํหนดวิธีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยด์งักล่าว

สัญญาเช่า

การกําหนดอายุสัญญาเช่าทีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัท

ในฐานะผู้เช่า

ในการกาํหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษทัมีความแน่นอน

อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ทีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยคาํนึงถึง

ขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มทีเกียวขอ้งทงัหมดทีทาํให้เกิดสิงจูงใจทางเศรษฐกิจสําหรับกลุ่มบริษทัในการ

ใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนนั



14

การกําหนดอัตราดอกเบียการกู้ยืมส่วนเพิม - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษทัไม่สามารถกาํหนดอตัราดอกเบียตามนยัของสัญญาเช่า ดงันนั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจ

ในการกาํหนดอตัราดอกเบียการกูย้ืมส่วนเพิมของกลุ่มบริษทัในการคิดลดหนีสินตามสัญญาเช่า โดยอตัรา

ดอกเบียการกูย้ืมส่วนเพิมเป็นอตัราดอกเบียทีกลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายในการกูย้ืมเงินทีจาํเป็นเพือให้ได้มาซึง

สินทรัพย์ทีมีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทีคล้ายคลึง โดยมี

ระยะเวลาการกูย้ืมและหลกัประกนัทีคลา้ยคลึง

การจัดประเภทของสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน ฝ่ายบริหารได้ใช้

ดุลยพินิจในการประเมินเงือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพือพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัได้โอนความเสียง

และผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของในสินทรัพยท์ีเช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่

ค่าเผอืผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของลูกหนีการค้าและสินทรัพย์ทีเกิดจากสัญญา

ในการประมาณค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของลูกหนีการคา้และสินทรัพยท์ีเกิดจาก

สัญญา ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนจาก

ลูกหนีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนีทีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจที

คาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกค้าทีมีความเสียงด้านเครดิตทีคล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทงันี ข้อมูลผลขาดทุนด้าน

เครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอาจไม่ไดบ้่งบอกถึงการ

ผิดสัญญาของลูกคา้ทีเกิดขึนจริงในอนาคต

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าเสือมราคา

ในการคาํนวณค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

ฝ่ายบริหารตอ้งประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมือเลิกใช้งาน และตอ้งทาํการทบทวนอายุ

การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลียนแปลงเกิดขนึ

นอกจากนีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพยเ์พือ

การลงทุนในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนตาํกว่า

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ัน ในการนีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจทีเกียวขอ้งกับการคาดการณ์

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในอนาคตซึงเกียวเนืองกบัสินทรัพยน์นั

การประมาณต้นทุนทงัหมดทีจะใช้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

ในการคํานวณต้นทุนขายบ้านพร้อมทีดิน บริษัทฯต้องประมาณต้นทุนทังหมดทีจะใช้ในการพัฒนา

โครงการอสังหาริมทรัพย  ์ซึงต้นทุนดังกล่าวประกอบด้วย ต้นทุนทีดินและการปรับปรุงทีดิน ต้นทุนค่า

ออกแบบและก่อสร้าง ต้นทุนงานสาธารณูปโภค ต้นทุนการกู้ยืมเพือใช้ในการก่อสร้างโครงการ และ

ค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง ทังนี ฝ่ายบริหารได้ประมาณการต้นทุนดังกล่าวขึนจากประสบการณ์ในการ
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ประกอบธุรกิจโดยจะมีการทบทวนการประมาณการดังกล่าวเป็นระยะๆ หรือเมือต้นทุนทีเกิดขึนจริง

แตกต่างจากประมาณการตน้ทุนอย่างมีสาระสําคญั

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชวัคราวทีใช้หักภาษีและขาดทุน

ทางภาษีทีไม่ไดใ้ช้เมือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะ

ใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชวัคราวและขาดทุนนนั ในการนีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯ

ควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษี

ทีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ค่าเผือการด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ในการประเมินค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์ีไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจใน

การประเมินมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าว มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่า

ยุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการ

ประเมินมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษทัอา้งอิงจากขอ้มูลทีมีอยู่เกียวกบัธุรกรรมการขายทีมี

ผลผูกพนัซึงไดเ้ขา้ทาํในลกัษณะของผูท้ีไม่มีความเกียวขอ้งกันสําหรับสินทรัพยท์ีคลา้ยคลึงกนัหรืออา้งอิง

จากราคาตลาดทีสามารถสังเกตไดห้ักดว้ยตน้ทุนส่วนเพมิในการจาํหน่ายสินทรัพยน์นั

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอืนของ

พนักงาน

หนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาว

อืนของพนักงาน ประมาณขึนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึงต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการ

ประมาณการนนั เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลียนแปลง

ในจาํนวนพนักงาน เป็นตน้

คดีฟ้องร้อง

กลุ่มบริษทัมีหนีสินทีอาจจะเกิดขึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึงฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการ

ประเมินผลของคดีทีถูกฟ้องร้องแลว้และกรณีเชือมนัว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึนจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณ

การหนีสินดงักล่าว ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน

6. รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจทีสําคญักับบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดังกล่าว

เป็นไปตามเงือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามทีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกัน

เหล่านัน ซึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ ทงันี ไม่มีการเปลียนแปลงทีมีสาระสําคญัในนโยบายการกาํหนดราคา

ของรายการธุรกิจกบักิจการทีเกียวขอ้งกนัโดยสามารถสรุปไดด้งันี
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(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

รายการธุรกิจกบับริษทัย่อย

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)

รายไดค้่าบริการจดัการส่วนกลาง - - 1 1

รายไดอ้ืน - - 5 3

รายการธุรกิจกบักิจการทีเกียวขอ้งกนั

ค่าเช่าพืนทีอาคารและค่าบริการ 7 6 7 6

รายการระหว่างกนัของบริษทัฯกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัมีนโยบายการกาํหนดราคาดงันี

- ค่าบริการจดัการส่วนกลาง ค่าเช่าพนืทีอาคารและค่าบริการเป็นไปตามเกณฑท์ีตกลงร่วมกนั

- รายไดอ้ืนเป็นไปตามเกณฑท์ีคิดกบับุคคลทวัไป

- ค่าบริการจ่ายเป็นไปตามเกณฑท์ีคิดกบับุคคลทวัไป

ลกัษณะความสัมพนัธ์

รายชือบริษทั ความสัมพนัธ์ เกียวขอ้งโดย

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ รีสอร์ท จาํกดั บริษทัย่อย ถือหุ้นทางตรงและมีผูบ้ริหารร่วมกนั

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ ไลซัน นิวเวิลด์ จาํกดั บริษทัย่อย ถือหุ้นทางตรงและมีผูบ้ริหารร่วมกนั

กลุ่มบุคคลผูเ้กียวขอ้งของบริษทั กรุงเทพ

โทรทศัน์และวิทย ุจาํกดั กิจการและบุคคลที

เกียวขอ้งกนั

ผูถ้ือหุ้นทางตรงและทางอ้อมและมี

ผูบ้ริหารบางท่านร่วมกนั

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการทีเกียวขอ้งกันมีรายละเอียดดงันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

ลูกหนีอืน (หมายเหตุ 9)

บริษทัย่อย - - 4,359 5,438

เจ้าหนีอืน (หมายเหตุ 19)

บริษทัย่อย - - 329 337

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 44 21 44 21

รวม 44 21 373 358
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

บริษทัย่อย - - 63 322

เงินประกัน

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

เงินกู้ยืมระยะสันจากบริษัททีเกียวข้องกัน

เงินกูย้ืมระยะสันจากบริษทัย่อย - - - 15,000

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีเงินกู้ยืมระยะสันจากบริษัทย่อยในรูปตัวสัญญาใช้เงินรวมจาํนวน

15 ลา้นบาท เป็นเงินให้กู้ยืมเพือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินธุรกิจ โดยมีอตัราดอกเบียเงินกู้ยืม

กาํหนดจากอัตราเฉลียระหว่างอัตราดอกเบียเงินฝากประจาํและอัตราดอกเบียเงินกูร้ะยะสัน บริษทัฯได้

ทาํการชาํระคืนเงินกูย้ืมดงักล่าวแลว้ทงัจาํนวน

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานทีให้แก่

กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

ผลประโยชน์ระยะสัน 34,525 35,967 32,160 33,588

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,831 2,412 2,736 2,328

รวม 37,356 38,379 34,896 35,916

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

เงินสด 1,368 935 140 126

เงินฝากธนาคาร 277,159 311,237 268,410 305,948

รวม 278,527 312,172 268,550 306,074
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 เงินฝากกระแสรายวนั เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจําทีมีอายุไม่เกิน

3 เดือนนับจากวนัทีไดม้าโดยมีอตัราดอกเบียระหว่างร้อยละ 0.15 ถึง 0.35 ต่อปี (2564: ร้อยละ0.05 ถึง 0.25

ต่อปี)

8. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

2565 2564

จาํนวนเงิน อตัราดอกเบยี จาํนวนเงิน อตัราดอกเบยี

(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน - สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย

เงินฝากประจาํอายุ 12 เดือน - - 45 0.15

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน - สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร

หรือขาดทุน

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 23,287 50,692

บวก: กาํไรทียงัไม่เกิดขนึ

จากการเปลียนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน 32 85

รวม 23,319 50,822

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564

จาํนวนเงิน อตัราดอกเบยี จาํนวนเงิน อตัราดอกเบยี

(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน - สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย

เงินฝากประจาํอายุ 12 เดือน - - 45 0.15

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน - สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร

หรือขาดทุน

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวม - 40,054

บวก: กาํไรทียงัไม่เกิดขนึ

จากการเปลียนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน - 72

รวม - 40,171
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯและบริษทัย่อยแห่งหนึงมีเงินลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน ซึงเน้น

ลงทุนในตราสารหนีภาครัฐ และตราสารหนีของสถาบนัการเงิน และบริษทัเอกชน หรือเงินฝากธนาคาร

ณ วันที 31 ธันวาคม 2565 บริษัทย่อยแห่งหนึงมีเงินลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน ซึงเน้นลงทุนใน

ตราสารหนีภาครัฐ และตราสารหนีของสถาบนัการเงนิ และบริษทัเอกชน หรือเงินฝากธนาคาร

9. ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

ลูกหนีการค้า - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,811 848 1,795 848

คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 284 349 283 36

คา้งชาํระ 3 - 6 เดือน - 5 - -

คา้งชาํระ 6 - 12 เดือน 3 - 1 -

คา้งชาํระมากกว่า 12 เดือน 361 434 316 316

รวมลูกหนีการคา้ 2,459 1,636 2,395 1,200

ลูกหนีอืน

ลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั

(หมายเหตุ 6) - - 4,359 5,438

ลูกหนีอืน - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 1,214 3,511 1,213 3,509

รายไดค้า้งรับ 1,199 905 1,199 905

เงินทดรองจ่าย 3,308 3,031 3,127 3,031

รวมลูกหนีอืน 5,721 7,447 9,898 12,883

หัก : ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตที

คาดว่าจะเกิดขึน (601) (676) (555) (554)

รวมลูกหนีอืน - สุทธิ 5,120 6,771 9,343 12,329

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - สุทธิ 7,579 8,407 11,738 13,529
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10. ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

ทีดิน 1,709,486 1,859,326 1,714,086 1,863,927

งานระหว่างก่อสร้าง 888,019 972,241 888,019 972,241

รวม 2,597,505 2,831,567 2,602,105 2,836,168

หัก: สํารองค่าเผือผลขาดทุนจากการ

ลดลงของมูลค่าโครงการ (238) (616) (238) (616)

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ 2,597,267 2,830,951 2,601,867 2,835,552

สินคา้คงเหลืออืน 691 422 - -

รวม 2,597,958 2,831,373 2,601,867 2,835,552

บริษัทฯได้นําทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างซึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 2565 จํานวน

2,103 ลา้นบาท (2564: 2,559 ลา้นบาท) ไปคาํประกนัสินเชือทีไดร้ับจากธนาคาร

ในระหว่างปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯได้รวมต้นทุนการกู้ยืม เข้า เป็นต้นทุนพัฒนา

อสังหาริมทรัพยจ์าํนวน 37 ลา้นบาท (2564: 35 ลา้นบาท)

ขอ้มูลเพิมเติมเกียวกบัโครงการของบริษทัฯ

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564

มูลค่าประมาณของโครงการทีเปิดดาํเนินการอยู่และ

เริมมีการทาํสัญญาแลว้ 11,337 8,182

จาํนวนเงินทีไดท้าํสัญญาจะซือจะขายทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง 5,726 4,603

ร้อยละของยอดขายรวมของโครงการทีเปิดดาํเนินการอยู่ 50.50 56.25

จาํนวนเงินตามสัญญาจะซือจะขายทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง

ทียงัไม่ไดร้ับรู้เป็นรายได*้ 1,282 1,392

* รายไดท้ีคาดว่าจะรับรู้ในอนาคต ซึงจะรับรู้เป็นรายไดใ้นอีก 1 - 2 ปี
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11. ลูกหนีตามสัญญาเช่า / เงินรับล่วงหน้าค่าเช่าทีดิน

เมือวันที 23 สิงหาคม 2550 บริษัทฯทําสัญญาให้เช่าทีดินและอาคารศูนย์การค้ากับบริษัทแห่งหนึง

มีระยะเวลาเช่า 25 ปี 5 เดือน  นับจากวันที 23 สิงหาคม 2550 โดยมีค่าเช่าทังหมดรวมจํานวนเงิน

97.3 ลา้นบาท ซึงบริษทัฯไดร้ับค่าเช่าตามสัญญา ณ วนัจดทะเบียนรวมจาํนวน 24 ลา้นบาท และส่วนทีเหลือ

ไดร้ับค่าเช่างวดแรกสําหรับระยะเวลาเช่า 17 เดือน ในอตัรา 2.4 ลา้นบาท จากนันเป็นค่าเช่ารายปี โดยปีที

2 - 5 ค่าเช่าปีละ 2.4 ลา้นบาท จากนันอตัราค่าเช่าเพิมขึนร้อยละ 10 ทุกๆ 5 ปี บริษทัฯรับรู้รายไดค้่าเช่าทีดิน

และอาคารตามสัญญาเช่าโดยวิธีการปันส่วนค่าเช่าทงัหมดตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่ายุติธรรมของทีดินและ

อาคารศูนยก์ารคา้โดยมีรายละเอียดดงันี

11.1 ค่าเช่าอาคารทงัหมดตามสัญญาคิดเป็นจาํนวน 64.2 ลา้นบาท โดยบริษทัฯได้รับเงินล่วงหน้าค่าเช่าอาคาร

ณ วนัจดทะเบียนเช่าคิดเป็นจาํนวน 15.8 ลา้นบาท และส่วนทีเหลือรับชาํระในอตัราร้อยละ 66 ของค่าเช่า

แต่ละปีตามสัญญาขา้งตน้ บริษทัฯรับรู้เป็นค่าเช่าอาคารตามสัญญาเช่าซึงมีลูกหนีตามสัญญาเช่าคงเหลือดงันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม

เงินลงทุนขนัตน้ตามสัญญาเช่า 2,108 8,433 11,596 22,137

รายไดท้างการเงินรอรับรู้ (65) (200) (104) (369)

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขนัตาํที

ลูกหนีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 2,043* 8,233 11,492 21,768

*รวมบนัทึกอยู่ในสินทรัพยห์มุนเวียนอืน

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม

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

รายไดท้างการเงินรอรับรู้ (71) (224) (145) (440)

มลูค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขนัตาํที

ลูกหนีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 1,846* 8,209 13,559 23,614

*รวมบนัทึกอยู่ในสินทรัพยห์มุนเวียนอืน
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11.2 ค่าเช่าทีดินทงัหมดตามสัญญาเช่าคิดเป็นจาํนวน 33.1 ลา้นบาท โดยบริษทัฯไดร้ับเงินล่วงหน้าค่าเช่าทีดิน ณ วนั

จดทะเบียนเช่าคิดเป็นจาํนวน 8.2 ลา้นบาท และส่วนทีเหลือรับชาํระในอตัราร้อยละ 34 ของค่าเช่าแต่ละปี

ตามสัญญาขา้งตน้ บริษทัฯ ทยอยรับรู้เป็นรายไดค้่าเช่าทีดินตามสัญญาเช่าดาํเนินงานตลอดอายุสัญญาเช่า โดย

มีรายละเอียด ดงันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564

จาํนวนเงินขนัตาํทีลูกหนีตอ้งจ่ายทงัสินตามสัญญาเช่า

ดาํเนินงานคงเหลือ

ภายใน 1 ปี 1,086 987

1 - 5 ปี 4,344 4,344

เกินกว่า 5 ปี 5,974 7,060

รวม 11,404 12,291

บวก: เงินรับล่วงหนา้ค่าเช่าทีดิน (สุทธิจากการรับรู้รายได)้ 3,195 3,522

รายไดค้่าเช่าทีดินรอการรับรู้ในอนาคต 14,599 15,813

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามทีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชือบริษทั ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ค่าเผือการดอ้ยค่า สุทธิ

2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

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

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ ไลซัน

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 2564 บริษทัฯมีสิทธิสมาชิกสนามกอล์ฟคงเหลือจาํนวน 264 หน่วยสมาชิก ซึงบริษทัฯ

ไม่ได้บันทึกบัญชีสิทธิสมาชิกสนามกอล์ฟดังกล่าวไวใ้นงบการเงิน เนืองจากบริษทัฯได้รับสิทธิสมาชิก

ดงักล่าวจากการลงทุนในบริษทัย่อยแห่งหนึงโดยไม่คิดมูลค่า ซึงในระหว่างปี 2565 บริษทัฯไดท้าํการยกเลิก

สิทธิสมาชิกสนามกอลฟ์ดงักล่าวแลว้ทงัจาํนวน
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13. อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน

มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 แสดงไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ทีดิน

อาคารและ

ส่วนปรับปรุง

อาคาร รวม

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565:

ราคาทุน 1,361,098 722,646 2,083,744

หัก: ค่าเสือมราคาสะสม - (527,922) (527,922)

หัก: ค่าเผือการดอ้ยค่า (101,729) - (101,729)

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 1,259,369 194,724 1,454,093

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564:

ราคาทุน 736,922 719,459 1,456,381

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

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

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 722,049 200,484 922,533

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทีดิน

อาคารและ

ส่วนปรับปรุง

อาคาร รวม

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565:

ราคาทุน 1,361,098 765,571 2,126,669

หัก: ค่าเสือมราคาสะสม - (533,979) (533,979)

หัก: ค่าเผือการดอ้ยค่า (101,729) - (101,729)

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 1,259,369 231,592 1,490,961
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทีดิน

อาคารและ

ส่วนปรับปรุง

อาคาร รวม

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564:

ราคาทุน 736,922 762,384 1,499,306

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

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

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

การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนสําหรับปี 2565 และ 2564 แสดงไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 922,533 883,749 960,424 922,664

ซือสินทรัพย์ - ราคาทุน 1,845 1,379 1,845 1,379

ตน้ทุนของส่วนปรับปรุงสินทรัพย์ 1,415 3,017 1,415 3,017

จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี - (15) - (15)

โอนเปลียนประเภทสินทรัพย์ - มูลค่าสุทธิตาม

บญัชี ณ วนัทีโอน 624,177 32,265 624,177 32,265

ค่าเสือมราคา (14,167) (14,542) (15,190) (15,566)

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (86,857) - (86,857) -

การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 5,147 16,680 5,147 16,680

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 1,454,093 922,533 1,490,961 960,424

รายไดค้่าเช่าสําหรับอสังหาริมทรัพย์

เพือการลงทุน 33,305 34,534 33,305 34,534
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รายไดค้่าเช่าในอนาคตสําหรับอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนสรุปไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564

ภายใน 1 ปี 13,743 19,926

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี 2,879 3,040

ขอ้มูลเพิมเติมของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 แสดงไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564

มูลค่ายุติธรรม 1,837,232 1,299,912

มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)

สําหรับทีดินเปล่า เกณฑ์ราคาตลาดหรือเกณฑ์มูลค่าบงัคบัขายสําหรับทีดินพร้อมอาคารและส่วนปรับปรุง

อาคาร และใชเ้กณฑว์ิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) สําหรับทีดิน อาคารให้เช่า

อุปกรณ์ตกแต่งและอุปกรณ์อืนถือตามมูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ ฝ่ายบริหารเชือว่ามูลค่ายุติธรรมไม่มีผล

แตกต่างอย่างเป็นสาระสําคญั

ในระหว่างปี 2565 บริษทัฯกลบัรายการค่าเผือการดอ้ยค่าของทีดินและอาคารจาํนวนรวม 5 ลา้นบาท (2564:

17 ลา้นบาท) ทีเคยรับรู้ในอดีตในงบการเงินในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯได้นําทีดินซึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจํานวน 277 ล้านบาท (2564:

282 ลา้นบาท) ไปคาํประกนัสินเชือทีไดร้ับจากธนาคาร
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14. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ทีดินและ

ส่วนปรับปรุง อาคารและ เครืองจกัร เครืองตกแต่ง เครืองใช้ สินทรัพย์

ทีดิน สิงปลูกสร้าง และอุปกรณ์ สํานักงาน สํานักงาน ยานพาหนะ ระหว่างก่อสร้าง รวม

ราคาทุน

1 มกราคม 2564 166,346 505,281 48,199 21,710 30,617 37,229 23,699 833,081

ซือเพิม 44 5,807 723 553 1,177 2 8,341 16,647

จาํหน่ายและตัดจาํหน่าย - (9,765) (2,816) (387) (432) (370) - (13,770)

โอนเขา้ (ออก) 6,156 15,959 180 1,388 2 - (17,695) 5,990

31 ธันวาคม 2564 172,546 517,282 46,286 23,264 31,364 36,861 14,345 841,948

ซือเพิม 49 9,669 624 578 1,234 3,014 19,807 34,975

จาํหน่ายและตัดจาํหน่าย - (155) (935) (1,028) (1,302) (23) (1,606) (5,049)

โอนเขา้ (ออก) - 22,736 517 5,176 (205) - (28,224) -

31 ธันวาคม 2565 172,595 549,532 46,492 27,990 31,091 39,852 4,322 871,874

ค่าเสือมราคาสะสม

1 มกราคม 2564 787 284,369 42,387 14,269 22,731 29,379 - 393,922

ค่าเสือมราคาสําหรับปี 86 27,315 1,878 2,497 2,994 3,316 - 38,086

ค่าเสือมราคาสะสมสําหรับ

ส่วนทีจาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - (9,233) (2,749) (194) (425) (370) - (12,971)

31 ธันวาคม 2564 873 302,451 41,516 16,572 25,300 32,325 - 419,037

ค่าเสือมราคาสําหรับปี 87 16,360 1,630 2,787 2,716 2,191 - 25,771

ค่าเสือมราคาสะสมสําหรับ

ส่วนทีจาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - (117) (911) (1,010) (1,287) (23) - (3,348)

31 ธันวาคม 2565 960 318,694 42,235 18,349 26,729 34,493 - 441,460

ค่าเผือการดอ้ยค่า

1 มกราคม 2564 - 8,999 - - - - - 8,999

ค่าเผือการดอ้ยค่า - - - - - - - -

31 ธันวาคม 2564 - 8,999 - - - - - 8,999

ค่าเผือการดอ้ยค่า - - - - - - - -

31 ธันวาคม 2565 - 8,999 - - - - - 8,999

มูลค่าสุทธิตามบญัชี

31 ธันวาคม 2564 171,673 205,832 4,770 6,692 6,064 4,536 14,345 413,912

31 ธันวาคม 2565 171,635 221,839 4,257 9,641 4,362 5,359 4,322 421,415

ค่าเสือมราคาสําหรับปี

2564 (4 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนบริการ ส่วนทีเหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 38,086

2565 (4 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนบริการ ส่วนทีเหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 25,771
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทีดินและ

ส่วนปรับปรุง อาคารและ เครืองจกัร เครืองตกแต่ง เครืองใช้ สินทรัพย์

ทีดิน สิงปลูกสร้าง และอุปกรณ์ สํานักงาน สํานักงาน ยานพาหนะ ระหว่างก่อสร้าง รวม

ราคาทุน

1 มกราคม 2564 78,970 193,309 8,299 21,175 24,571 17,207 23,699 367,230

ซือเพิม 44 5,807 588 553 1,010 3 8,272 16,277

จาํหน่ายและตัดจาํหน่าย - (9,765) (133) (388) - (370) - (10,656)

โอนเขา้ (ออก) 17,248 15,890 180 1,388 2 - (17,627) 17,081

31 ธันวาคม 2564 96,262 205,241 8,934 22,728 25,583 16,840 14,344 389,932

ซือเพิม 49 9,669 173 578 1,098 - 19,679 31,246

จาํหน่ายและตัดจาํหน่าย - (155) (521) (1,028) (1,042) (17) (1,606) (4,369)

โอนเขา้ (ออก) - 22,608 9 5,176 303 - (28,096) -

31 ธันวาคม 2565 96,311 237,363 8,595 27,454 25,942 16,823 4,321 416,809

ค่าเสือมราคาสะสม

1 มกราคม 2564 787 63,639 4,394 13,796 17,437 13,502 - 113,555

ค่าเสือมราคาสําหรับปี 85 24,889 1,082 2,497 2,688 1,616 - 32,857

ค่าเสือมราคาสําหรับ

ส่วนทีจาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - (9,233) (131) (194) - (370) - (9,928)

31 ธันวาคม 2564 872 79,295 5,345 16,099 20,125 14,748 - 136,484

ค่าเสือมราคาสําหรับปี 87 13,924 1,098 2,787 2,455 715 - 21,066

ค่าเสือมราคาสําหรับ

ส่วนทีจาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - (117) (510) (1,010) (1,029) (17) - (2,683)

31 ธันวาคม 2565 959 93,102 5,933 17,876 21,551 15,446 - 154,867

ค่าเผือการดอ้ยค่า

1 มกราคม 2564 - 2,342 - - - - - 2,342

โอนกลบัค่าเผือการดอ้ยค่า (สุทธิ) - - - - - - - -

31 ธันวาคม 2564 - 2,342 - - - - - 2,342

โอนกลบัค่าเผือการดอ้ยค่า (สุทธิ) - (1,380) - - - - - (1,380)

31 ธันวาคม 2565 - 962 - - - - - 962

มูลค่าสุทธิตามบญัชี

31 ธันวาคม 2564 95,390 123,604 3,589 6,629 5,458 2,092 14,344 251,106

31 ธันวาคม 2565 95,352 143,299 2,662 9,578 4,391 1,377 4,321 260,980

ค่าเสือมราคาสําหรับปี

2564 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 32,857

2565 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 21,066

ณ วันที 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีอาคารและอุปกรณ์จํานวนหนึงซึงตัดค่าเสือมราคาหมดแล้ว

แต่ย ังใช้งานอยู่  มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่า เสือมราคาสะสมและค่าเผือการด้อยค่าของสินทรัพย์

ดังกล่าวมีจาํนวนเงิน 295 ล้านบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 72 ล้านบาท) (2564: 268 ล้านบาท (เฉพาะบริษทัฯ:

57 ลา้นบาท))

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 บริษทัฯไดน้าํทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างซึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน ประมาณ

6 ลา้นบาท (2564: 7 ลา้นบาท) ไปคาํประกนัสินเชือทีไดร้ับจากธนาคาร
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15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ - ราคาทุน 21,586 20,649 20,507 19,600

หัก: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (16,033) (13,432) (14,989) (12,393)

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 5,553 7,217 5,518 7,207

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี 7,217 10,477 7,207 10,477

ซือเพมิ 937 439 907 428

ค่าตดัจาํหน่าย (2,601) (3,699) (2,596) (3,698)

มูลค่าสุทธิตามบญัชีปลายปี 5,553 7,217 5,518 7,207

16. ทีดินและส่วนปรับปรุงรอการพัฒนา

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

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

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

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

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 1,387,206 1,922,502 1,241,588 1,776,884
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การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของทีดินและส่วนปรับปรุงรอการพฒันาสําหรับปี 2565 และ 2564 แสดงไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 1,922,502 1,794,991 1,776,884 1,660,485

ซือเพมิ - ราคาทุน 27 140,059 27 140,059

จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย - ราคาทุน - (4,769) - (4,791)

โอนออก - ราคาทุน (สุทธิ) (535,323) (7,779) (535,323) (18,869)

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 1,387,206 1,922,502 1,241,588 1,776,884

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพยโ์ดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยทาํการประเมินมูลค่ายุติธรรม

ของทีดินรอการพฒันาของกลุ่มบริษทั โดยใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ทีดินรอการพฒันาส่วนหนึงจาํนวน 0.5 ล้านบาท (เฉพาะบริษทัฯ:

0.3 ล้านบาท) เป็นทีดินทีถือกรรมสิทธิร่วมระหว่างบริษทัฯ และบริษทัย่อยแห่งหนึง โดยบริษทัฯ และ

บริษทัย่อยบนัทึกมูลค่าตน้ทุนของทีดินตามส่วนทีเป็นเจา้ของกรรมสิทธิฝ่ายละกึงหนึง

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 บริษทัฯ ได้นําทีดินและส่วนปรับปรุงรอการพัฒนาซึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี

จาํนวน 860 ลา้นบาท (2564: 1,397 ลา้นบาท) ไปคาํประกนัสินเชือทีไดร้ับจากธนาคาร

17. ต้นทุนเพือให้ได้มาซึงสัญญาทีทํากับลูกค้า

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 136,227

เพมิขึนระหว่างปี 27,092

รับรู้ในกาํไรขาดทุน (94,575)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 68,744

เพมิขึนระหว่างปี 67,052

รับรู้ในกาํไรขาดทุน (81,443)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 54,353

18. เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทไม่มีเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงินคงเหลือ

วงเงินกูย้ืมบางส่วนคาํประกนัโดยการจาํนองทีดินและสิงปลูกสร้างของบริษทัฯ
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19. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 38,184 50,330 37,373 49,575

เจา้หนีอืน - กิจการและบุคคลที

เกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 44 21 373 358

เจา้หนีอืน - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 14,121 10,341 13,063 9,849

รวม 52,349 60,692 50,809 59,782

20. เงินกู้ยืมระยะยาว

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564

เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร 961,516 1,394,551

หัก: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (107,516) (441,835)

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 854,000 952,716

การเปลียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดงันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 1,574,119

บวก: กูเ้พิม 538,681

หัก: จ่ายคืนเงินกู ้ (718,249)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 1,394,551

บวก: กูเ้พิม 459,366

หัก: จ่ายคืนเงินกู ้ (892,401)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 961,516
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สาระสําคญัของเงินกูย้ืมระยะยาว สรุปไดด้งันี

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อตัราดอกเบียต่อปี

(ร้อยละ) กาํหนดชาํระดอกเบยี กาํหนดชาํระคืนเงินตน้

ยอดคงเหลือของ

เงินกูย้ืมระยะยาว

2565 2564

525 1,050 MLR - อตัราคงที รายเดือน ชาํระคืนเงินตน้ในอตัราร้อยละของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์

ทีเป็นหลกัประกนัทีมีการโอนกรรมสิทธิและตอ้งชาํระ

คืนเงินตน้ทงัหมดเมือครบกาํหนด 60 - 72 เดือน นับจาก

วนัทีลงนามในสัญญาเงินกูห้รือวนัทีเบิกเงินกูค้รังแรก

52 42 MLR - อตัราคงที รายเดือน ชาํระคืนเงินตน้ในอตัราทีธนาคารกาํหนดตามประเภท

ของอสังหาริมทรัพยท์ีเป็นหลกัประกนัทีมีการโอน

กรรมสิทธิและตอ้งชาํระคืนเงินตน้ทงัหมดเมือครบ

กาํหนด 60 เดือน นับจากวนัทีลงนามในสัญญาเงินกู้

273 273 MLR - อตัราคงที รายเดือน ชาํระคืนเงินตน้ในอตัราต่อตารางเมตรของมลูค่า

อสังหาริมทรัพยท์ีเป็นหลกัประกนัทีมีการโอน

กรรมสิทธิและตอ้งชาํระคืนเงินตน้ทงัหมดเมือครบ

กาํหนด 90 เดือน นับจากวนัทีลงนามในสัญญาเงินกู้

112 30 MLR - อตัราคงที รายเดือน ชาํระคืนเงินตน้ทงัหมดเมือครบกาํหนด 48 เดือน นับจาก

วนัทีลงนามในสัญญาเงินกู้

962 1,395

เมือวนัที 13 มกราคม 2565 บริษทัฯได้เขา้ทาํสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินแห่งหนึงโดยมีวงเงิน

รวม 439 ล้านบาท เป็นวงเงินสําหรับการซือทีดินจํานวน 169 ล้านบาท สําหรับค่าก่อสร้างและพัฒนา

อสังหาริมทรัพยจ์าํนวน 220 ลา้นบาท และเป็นวงเงินหนังสือคาํประกันจาํนวน 50 ลา้นบาท ในอตัราดอกเบีย

ร้อยละ MLR - อตัราคงทีต่อปี เงินกูย้ืมดงักล่าวคาํประกนัโดยทีดินของบริษทัฯ บริษทัฯ ไดท้าํการเบิกใชว้งเงินกู้

ดงักล่าวแลว้จาํนวน 169 ลา้นบาท ในเดือน มกราคม 2565

ภายใต้สัญญาเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบตัิตามเงือนไขทางการเงินบางประการตามทีระบุในสัญญา เช่น การรักษา

อตัราส่วนทางการเงินให้เป็นไปตามอัตราทีกาํหนดในสัญญาและการนาํสินทรัพยไ์ปเป็นหลกัประกนั

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565บริษทัฯ มีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาสินเชือกบัธนาคารทียงัมิไดเ้บิกใช้เป็นจาํนวน

รวม 1,845 ลา้นบาท (2564: 2,700 ลา้นบาท)

เงินกูย้ืมและวงเงินสินเชือดังกล่าวคาํประกนัโดยทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างของบริษทัฯ
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21. สัญญาเช่า

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลียนแปลงของบัญชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2565 และ 2564

สรุปได้ดงันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ทีดินและส่วน

ปรับปรุงทีดิน พืนทีอาคาร ยานพาหนะ รวม

ณ วนัที  มกราคม 2564: 2,268 35,368 - 37,636

เพิมขนึระหว่างปี 1,200 - 1,207 2,407

ค่าเสือมราคาสําหรับปี (3,068) (5,240) - (8,308)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564: 400 30,128 1,207 31,735

เพิมขนึระหว่างปี 1,200 - - 1,200

ค่าเสือมราคาสําหรับปี (1,200) (5,240) (402) (6,842)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565: 400 24,888 805 26,093

ข) หนีสินตามสัญญาเช่า

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564

จาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 30,149 36,737

หัก: ดอกเบียรอการตดับญัชี (2,889) (4,183)

รวม 27,260 32,554

หัก: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (5,534) (5,294)

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 21,726 27,260

การวิเคราะห์การครบกาํหนดของจาํนวนเงินทีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินรวมขอ้ 34.1 ภายใตห้ัวขอ้ความเสียงดา้นสภาพคล่อง
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การเปลียนแปลงของบญัชีหนีสินตามสัญญาเช่าสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2565 มีรายละเอียด

ดงันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือตน้ปี 32,554

ดอกเบยีทีรับรู้ 1,294

จ่ายค่าเช่า (6,588)

ยอดคงเหลือปลายปี 27,260

ค) ค่าใช้จ่ายเกียวกับสัญญาเช่าทีรับรู้ในส่วนของกําไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 6,842 8,308 6,842 8,308

ดอกเบียจ่ายของหนีสินตามสัญญาเช่า 1,294 1,511 1,294 1,511

ค่าใชจ้่ายทีเกียวกับสัญญาเช่าระยะสนั 5,326 2,799 5,326 2,799

ค่าใชจ้่ายทีเกียวกับสัญญาเช่าซึงสินทรัพย์

อา้งอิงมีมูลค่าตาํ 440 404 411 375

ง) อืน ๆ

กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายทงัหมดของสัญญาเช่าสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2565 จาํนวน

10 ล้านบาท (2564: 11 ล้านบาท) ซึงรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสัน สัญญาเช่าซึง

สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ

22. หนีสินหมุนเวียนอืน

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

เงินประกนัผลงาน 52,015 54,427 52,015 54,427

หนีสินหมุนเวียนอืน 16,534 16,746 15,139 15,582

รวม 68,549 71,173 67,154 70,009
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23. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเมือออกจากงานแสดงได้

ดงันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 32,659 29,864 23,998 22,461

ส่วนทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน :

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 6,158 5,410 4,910 4,263

ตน้ทุนดอกเบยี 537 448 406 337

ผลประโยชน์ทีจ่ายในระหว่างปี - (3,063) - (3,063)

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 39,354 32,659 29,314 23,998

วันที 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทคาดว่าจะไม่มีการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนกังานภายใน 1 ปีขา้งหน้า

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 ระยะเวลาเฉลียถ่วงนาํหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนกังานของกลุ่มบริษทัประมาณ 13 ปี (เฉพาะบริษทัฯ: 13 ปี)

สมมติฐานทีสําคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งันี

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564

อตัราคิดลด 1.50% 1.50%

อตัราการขึนเงินเดือน 4.0% - 5.5% 4.0% - 5.5%

อตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (ขึนกบัช่วงอายุ) 0% - 35% 0% - 35%

ราคาทองคาํหนกั 1 บาท 26,800 26,800

อตัราการขึนราคาทองคาํ 2.50% 2.50%
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ผลกระทบของการเปลียนแปลงสมมติฐานทีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาว

ของพนักงาน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งันี

(หน่วย: ลา้นบาท)

2565

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพมิขึน 1% ลดลง 1% เพมิขึน 1% ลดลง 1%

อตัราคิดลด (4) 3 (2) 3

อตัราการขึนเงินเดือน 4 (4) 3 (3)

เพมิขึน 10% ลดลง 10% เพมิขึน 10% ลดลง 10%

อตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (2) 1 (1) 1

(หน่วย: ลา้นบาท)

2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพมิขึน 1% ลดลง 1% เพมิขึน 1% ลดลง 1%

อตัราคิดลด (3) 3 (2) 3

อตัราการขึนเงินเดือน 3 (3) 2 (2)

เพมิขึน 10% ลดลง 10% เพมิขึน 10% ลดลง 10%

อตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (2) 1 (1) 1

24. สํารองตามกฎหมาย

ภายใตบ้ทบญัญตัิของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยยอด

ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง

ตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้ ในระหว่างปี 2565 บริษทัฯได้จดัสรรสํารอง

ตามกฎหมายไวจ้าํนวน 2.6 ลา้นบาท



36

25. ต้นทุนทางการเงิน

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

ค่าใชจ้่ายดอกเบยีของเงินกูย้ืม 10,208 16,345 10,282 16,687

ค่าใชจ้่ายดอกเบยีของหนีสินตามสัญญาเช่า 1,294 1,511 1,294 1,511

รวม 11,502 17,856 11,576 18,198

26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใชจ้่ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ้่ายทีสําคญัดงัต่อไปนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

ค่าทีดินและค่างานก่อสร้างระหว่างปี 976,400 661,042 976,417 661,042

การเปลียนแปลงในตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์

และสินคา้คงเหลือ 233,684 289,182 233,685 289,609

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อืน

ของพนักงาน 135,004 132,679 124,776 120,682

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 49,396 64,636 45,710 60,429

ค่าใชจ้่ายทางการตลาด 213,531 135,160 212,310 133,467

ตน้ทุนสินคา้อืนทีเกิดขนึและรับรู้ในปี 6,997 5,125 - -
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27. ภาษีเงินได้

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้ําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับปี 28,270 26,215 28,270 26,215

รายการปรับปรุงค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้

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

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด

ผลแตกต่างชวัคราวและการกลบัรายการ

ผลแตกต่างชวัคราว (3,944) (14,999) (3,392) (14,748)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่ใน

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 24,201 9,367 24,753 9,618

รายการกระทบยอดระหว่างกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดม้ีดงันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 75,301 28,154 76,250 41,203

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20%

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

คูณอตัราภาษี 15,060 5,631 15,250 8,241

รายการปรับปรุงค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้

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

ผลกระทบทางภาษสีําหรับ:

ค่าใช้จ่ายตอ้งห้าม 930 1,270 489 992

รายไดท้ีตอ้งเสียภาษีเพิมเติม 6,399 1,768 6,399 1,768

ค่าใชจ้่ายทีมีสิทธิหักไดเ้พิมขนึ (1,774) (1,590) (208) (24)

รายไดท้ีไม่รวมคิดภาษีเงินได้ - (13) - (13)

ขาดทุนสะสมทางภาษี 1,039 3,899 - -

อืน ๆ 2,672 251 2,948 503

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่ใน

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 24,201 9,367 24,753 9,618
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วนัที

31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน 89 88 89 88

ค่าเผือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 48 123 48 123

ค่าเผือการลดมูลค่าของสินทรัพย์ 20,345 21,375 20,538 21,844

เงินรับล่วงหน้าค่าเช่าทีดิน 653 718 653 718

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 7,871 6,533 5,863 4,800

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 233 164 233 164

อืน ๆ 6,258 5,924 6,258 5,924

รวม 35,497 34,925 33,682 33,661

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ลูกหนีตามสัญญาเช่า 4,354 4,723 4,354 4,723

ตน้ทุนเพือให้ไดม้าซึงสัญญาทีทาํกับลูกคา้ 10,870 13,749 10,870 13,749

อืน ๆ 142 267 142 267

รวม 15,366 18,739 15,366 18,739

ณ  วันที 31 ธันวาคม 2565 บริษัทย่อยมีขาดทุนทางภาษีทีย ังไม่ได้ใช้จํานวน 41 ล้านบาท (2564:

55 ลา้นบาท) ทีบริษทัย่อยไม่ได้บนัทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี เนืองจากพิจารณาแลว้เห็นว่า

บริษัทย่อยอาจไม่มีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะนําขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้

ประโยชน์ได้

รายละเอียดวนัสินสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชข้า้งตน้ของบริษทั

ย่อยแสดงไดด้งันี

(หน่วย: ลา้นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

31 ธนัวาคม 2565 - 19 - -
31 ธนัวาคม 2566 - - - -
31 ธนัวาคม 2567 13 13 - -
31 ธนัวาคม 2568 2 2 - -
31 ธนัวาคม 2569 21 21 - -
31 ธนัวาคม 2570 5 - - -

41 55 - -
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28. กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีทีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนักของหุ้นสามญัทีออกอยู่ในระหว่างปี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุ้น

ของบริษทัฯ (พนับาท) 51,147 21,639 51,497 31,585

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลีย

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

กาํไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.010 0.004 0.010 0.006

29. ข้อมูลทางการเงินจําแนกส่วนงาน

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานทีนาํเสนอนีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯทีผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงานไดร้ับและสอบทานอย่างสมาํเสมอเพือใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั

ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน

เพือวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ

ผลิตภณัฑแ์ละบริการ กลุ่มบริษทัมีส่วนงานทีรายงานทงัสิน 3 ส่วนงาน ดงันี

(1) ส่วนงานธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์

(2) ส่วนงานธุรกิจให้บริการสนามกอลฟ์

(3) ส่วนงานธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพือวตัถุประสงคใ์น

การตัดสินใจเกียวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการ

ปฏิบตัิงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมซึงวดัมูลค่า

โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัทีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน

กลุ่มบริษทัใชเ้กณฑใ์นการกาํหนดราคาระหว่างกนัตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 6
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ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรขนัตน้ของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564

มีดงัต่อไปนี

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวมสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม

รายได้จากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้

ธุรกิจพฒันา ธุรกิจให้บริการ ธุรกิจให้เช่า รายการปรับปรุงและ

อสังหาริมทรัพย์ สนามกอล์ฟ อสังหาริมทรัพย์ ตดัรายการระหว่างกนั รวม

2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564

รายได้

รายได้จากลูกคา้ภายนอก 1,707 1,183 53 32 37 39 - - 1,797 1,254

รายได้ระหว่างส่วนงาน - - - - - - - - - -

รวมรายได้ 1,707 1,183 53 32 37 39 - - 1,797 1,254

ผลการดําเนินงาน

กําไรขนัต้นของส่วนงาน 485 322 24 5 7 9 - - 516 336

รายได้อืน 24 73

ค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจาํหน่าย (214) (135)

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (245) (245)

โอนกลบัขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์ 6 17

ตน้ทุนทางการเงิน (12) (18)

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ (24) (9)

ส่วนของผูม้ีส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย - 3

กําไรสําหรับปีส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 51 22

สินทรัพยข์องส่วนงานของกลุ่มบริษทั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปนี

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม ณ วนัที 31 ธันวาคม

ธุรกิจ ธุรกิจให้บริการ ธุรกิจให้เช่า

อสังหาริมทรัพย์ สนามกอล์ฟ อสังหาริมทรัพย์ รวม

2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละ

สินคา้คงเหลือ 2,597 2,831 1 - - - 2,598 2,831

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

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 195 185 225 227 1 2 421 414

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

สินทรัพยส่์วนกลาง 550 663

รวมสินทรัพย์ของส่วนงาน 6,410 6,753

การเพิมขนึของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

ทีไม่รวมเครืองมือทางการเงิน

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืนๆ* 32 157 4 1 3 4 39 162

*ไม่รวมการโอนจดัประเภทของสินทรัพย์
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ขอ้มูลเกียวกบัเขตภูมิศาสตร์

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนันรายได้และสินทรัพยท์ีแสดงอยู่ใน

งบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้

ขอ้มูลเกียวกบัลูกคา้รายใหญ่

ในปี 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัไม่มีรายได้จากลูกคา้รายใดทีมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของ

รายไดข้องกิจการ

30. เงินปันผล

เงินปันผล อนุมตัิโดย เงินปันผลจ่าย

เงินปันผลจ่าย

ต่อหุ้น

(ลา้นบาท) (บาท)

เงินปันผลระหว่างกาล ประกาศ

จ่ายจากการดาํเนินงานของปี

2563

ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเมือ

วนัที  เมษายน 2564 (รับทราบ

โดยทีประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นของ

บริษทัฯเมือวนัที 17 มิถุนายน

2564

50 0.01

50

31. กองทุนสํารองเลียงชีพ

กลุ่มบริษทัฯและพนักงานของกลุ่มบริษทัได้ร่วมกันจดัตงักองทุนสํารองเลียงชีพขึนตามพระราชบัญญัติ

กองทุนสํารองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 กลุ่มบริษทัและพนกังานจ่ายสมทบกองทุนดงักล่าวเป็นรายเดือนในอตัรา

ร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลยีงชีพนีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนอยุธยา จาํกดั

และจะถูกจ่ายให้แก่พนักงานในกรณีทีออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทั ในระหว่างปี

2565 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจาํนวน 3 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 3 ลา้นบาท)

(2564: 3 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 3 ลา้นบาท))

32. ภาระผูกพันและหนีสินทีอาจเกิดขึน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจเกิดขนึคงเหลืออยู่ดงัต่อไปนี

32.1 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเกียวกับสัญญาก่อสร้างโครงการต่างๆ ซึงรวมถึงการว่าจ้างออกแบบโครงการและ

การตกแต่งภายในเป็นจาํนวนเงิน 278 ลา้นบาท (2564: 358 ลา้นบาท)

32.2 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 บริษทัฯมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนซึงเกียวเนืองกับการก่อสร้างส่วนปรับปรุง

ทีดินและอาคาร เพือใช้ในการดาํเนินงานของบริษทัฯ และสําหรับอสังหาริมทรัพยร์วมจาํนวน 13 ลา้นบาท

(31 ธนัวาคม 2564: 2 ลา้นบาท)



42

32.3 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานทีเกียวขอ้งกบัการเช่าพืนทีอาคาร อุปกรณ์ และสัญญาบริการซึงมี

อายุสัญญาตงัแต่ 1 ปี ถึง 4 ปี

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขนัตาํทีต้องจ่ายสําหรับค่าเช่าและค่าบริการในอนาคต

ทงัสินภายใตส้ัญญาดงักล่าวดงันี

(หน่วย: ลา้นบาท)

จ่ายชาํระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ภายใน 1 ปี 15 14

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี - -

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขนัตาํทีต้องจ่ายสําหรับค่าเช่าและค่าบริการในอนาคต

ทงัสินภายใตส้ัญญาดงักล่าวดงันี

(หน่วย: ลา้นบาท)

จ่ายชาํระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ภายใน 1 ปี 19 18

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี - -

32.4 หนังสือคาํประกนัธนาคาร

บริษทัฯมีหนังสือคาํประกันทีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯซึงเกียวเนืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบตัิ

บางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯคงเหลืออยู่ดงันี

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564

หนังสือคาํประกนัการจดัหาและการบาํรุงรักษาสาธารณูปโภค 119 104

หนังสือคาํประกนัการใชไ้ฟฟ้า 7 7

รวม 126 111

วงเงินสินเชือหนังสือคาํประกนัธนาคารคาํประกนัโดยทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างของบริษทัฯ
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32.5 คดฟี้องร้อง

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 บริษทัฯได้ถูกบุคคลภายนอกฟ้องร้องในคดีแพ่งเกียวกับสัญญาจะซือจะขาย

อสังหาริมทรัพย์ นิติบุคคลโครงการฟ้องร้องในคดีผูบ้ริโภค และคดีอืนๆ โดยเรียกร้องค่าเสียหาย มีทุนทรัพย์

รวมจาํนวน 184 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 202 ลา้นบาท) ขณะนีคดีอยู่ระหว่างพิจารณา ซึงฝ่ายบริหาร

ของบริษทัฯได้พิจารณาแล้วพร้อมทงัพิจารณาจากความเห็นของทีปรึกษากฎหมายภายใน และภายนอก

ของบริษทัฯ เชือว่าเมือคดีถึงทีสุดจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อฐานะการเงินของบริษทัฯ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้บันทึกสํารองค่าใช้จ่ายทีอาจจะเกิดขึนจากผลสรุปของการพิจารณาคดีไว้

จาํนวนหนึงตามทีเห็นว่าเหมาะสมในงบการเงินของบริษทัฯแลว้

33. ลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท์ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่า

ยุติธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรม ดงันี

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม

31 ธนัวาคม 2565

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน - 23 - 23

สินทรัพย์ทีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน - 1,530 307 1,837

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม

31 ธนัวาคม 2564

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน - 51 - 51

สินทรัพย์ทีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน - 993 307 1,300
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(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม 2565

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ทีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน - 1,530 307 1,837

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม 2564

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน - 40 - 40

สินทรัพย์ทีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน - 993 307 1,300

34. เครืองมือทางการเงิน

34.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสียงทางการเงิน

เครืองมือทางการเงินทีสําคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินทรัพย์

ทางการเงินหมุนเวียนอืน ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน ลูกหนีตามสัญญาเช่า เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน

เงินกู้ยืมระยะสันจากกิจการทีเกียวข้องกัน เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวจาก

สถาบันการเงิน และหนีสินตามสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทมีความเสียงทีเกียวข้องกับเครืองมือทางการเงิน

ดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสียงดงันี

ความเสียงด้านเครดิต

กลุ่มบริษทัมีความเสียงดา้นเครดิตทีเกียวเนืองกบัลูกหนีการคา้และลูกหนีอืนฝ่ายบริหารควบคุมความเสียงนี

โดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชือทีเหมาะสม ดงันนักลุ่มบริษทัจึงไม่คาดว่าจะ

ไดร้ับความเสียหายทีเป็นสาระสําคญัจากการให้สินเชือ จาํนวนเงินสูงสุดทีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจาก

การให้สินเชือคือมูลคา่ตามบญัชีของลูกหนีการคา้และลูกหนีอืนทีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
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เครืองมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร

กลุ่มบริษทับริหารความเสียงดา้นเครดิตทีเกียวขอ้งกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบนัการเงินโดยจะ

ลงทุนกบัคู่สัญญาทีไดร้ับการอนุมตัิแลว้เท่านนั โดยวงเงินสินเชือจะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบริษทั

เป็นประจาํทุกปีและอาจมีการปรับปรุงในระหว่างปีขึนอยู่กบัความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของ

กลุ่มบริษทั การกาํหนดวงเงินดังกล่าวเป็นการช่วยลดความเสียงของการกระจุกตวัและบรรเทาผลขาดทุน

ทางการเงินทีอาจเกิดขนึจากผิดนดัชาํระของคู่สัญญา

ความเสียงจากอัตราดอกเบีย

กลุ่มบริษทัมีความเสียงจากอัตราดอกเบียทีสําคัญอันเกียวเนืองกับเงินฝากสถาบนัการเงิน สินทรัพยท์าง

การเงินหมุนเวียนอืน ลูกหนีตามสัญญาเช่า เงินกูย้ืมระยะสันจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนั เงินกูย้ืมระยะสันจาก

สถาบนัการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และ หนีสินตามสัญญาเช่า อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์

และหนีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบียทีปรับขึนลงตามอตัราตลาดหรือมีอัตราดอกเบียคงทีซึง

ใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินทีสําคญัสามารถจดัตาม

ประเภทอตัราดอกเบีย และสําหรับสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีมีอตัราดอกเบียคงทีสามารถแยกตาม

วนัทีครบกาํหนด หรือ วนัทีมีการกาํหนดอัตราดอกเบียใหม่ (หากวนัทีมีการกาํหนดอัตราดอกเบียใหม่

ถึงก่อน) ไดด้งันี

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565

อตัราดอกเบยีคงที อตัราดอกเบยี

ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรับขนึลง ไม่มี อตัรา

1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบยี รวม ดอกเบีย

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพยท์างการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 279 - 279 0.15 - 0.35

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน - - - - 23 23 -

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - - - - 8 8 -

ลูกหนีตามสัญญาเช่า 2 8 12 - - 22 0.30

หนีสินทางการเงิน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - - 962 - 962 MLR - อตัราคงที

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - - - - 52 52 -

หนีสินตามสัญญาเช่า 5 22 - - - 27 3.20 - 4.33
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(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564

อตัราดอกเบยีคงที อตัราดอกเบยี

ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรับขนึลง ไม่มี อตัรา

1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบยี รวม ดอกเบีย

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพยท์างการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 312 - 312 0.05 - 0.25

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน - - - - 51 51 -

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - - - - 8 8 -

ลูกหนีตามสัญญาเช่า 2 8 14 - - 24 0.30

หนีสินทางการเงิน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - - 1,395 - 1,395 MLR - อตัราคงที

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - - - - 61 61 -

หนีสินตามสัญญาเช่า 5 23 5 - - 33 3.20 - 4.33

การวิเคราะหผ์ลกระทบของการเปลียนแปลงอตัราดอกเบีย

ผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษทัจากการเปลียนแปลงทีอาจเกิดขึนอย่างสมเหตุสมผลของอัตรา

ดอกเบียของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ทีมีอัตราดอกเบียทีปรับขึนลงตามอัตราตลาด ณ วนัที

31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 แสดงไดด้งันี

2565 2564

สกุลเงิน เพมิขนึ / ลดลง

ผลกระทบต่อกาํไร

ก่อนภาษี เพิมขนึ / ลดลง

ผลกระทบต่อกาํไร

ก่อนภาษี

(ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท)

บาท +0.25 280 +0.25 1,031

-0.25 (280) -0.25 (1,031)

การวิเคราะห์ผลกระทบขา้งตน้จัดทาํขึนโดยใช้สมมติฐานว่าจาํนวนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

และตวัแปรอืนทงัหมดคงทีตลอด 1 ปี และยงัถือเสมือนว่าอตัราดอกเบียทีปรับขึงลงตามอตัราของเงินกู้ยืม

ไม่ไดม้ีอตัราดอกเบียทีกาํหนดไวแ้ลว้ ดงันนั การเปลียนแปลงของอตัราดอกเบียทีเกิดขึนจึงมีผลกระทบต่อ

ดอกเบียทีต้องชําระตลอด 12 เดือนเต็ม (ทงันี ข้อมูลนีไม่ใช้การคาดการณ์หรือพยากรณ์สภาวะตลาดใน

อนาคต)
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ความเสียงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษทัมีการติดตามความเสียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการจ่ายชาํระเจ้าหนีการคา้และเจ้าหนีอืน

การใช้เงินกู้ยืมธนาคารและสัญญาเช่า ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีหนีสินประมาณร้อยละ 16

ทีจะครบกาํหนดชาํระภายในหนึงปี เมือเทียบกับมูลค่าตามบญัชีทงัหมดของหนีสินดังกล่าวทีแสดงอยู่ใน

งบการเงิน (2564: ร้อยละ 34) (เฉพาะบริษัทฯ: ร้อยละ 16 (2564: ร้อยละ 34)) กลุ่มบริษัทได้ประเมิน

การกระจุกตวัของความเสียงทีเกียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินเพือนําไปชาํระหนีสินเดิมและได้ขอ้สรุปว่าความเสียง

ดงักล่าวอยู่ในระดบัตาํกลุ่มบริษทัมีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งของเงินทุนทีหลากหลายอย่างเพียงพอ

รายละเอียดการครบกาํหนดชาํระของหนีสินทางการเงินทีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัที

31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ซึงพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาทียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน

สามารถแสดงไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565

เมือทวงถาม

ไม่เกิน

1 ปี 1 - 5 ปี

มากกว่า

5 ปี รวม

รายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - 52,349 - - 52,349

หนีสินตามสัญญาเช่า - 6,598 23,551 - 30,149

เงินกูย้ืมระยะยาว - 146,886 905,948 - 1,052,834

รวมรายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ - 205,833 929,499 - 1,135,332

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565

เมือทวงถาม

ไม่เกิน

1 ปี 1 - 5 ปี

มากกว่า

5 ปี รวม

รายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - 50,809 - - 50,809

หนีสินตามสัญญาเช่า - 6,598 23,551 - 30,149

เงินกูย้ืมระยะยาว - 146,886 905,948 - 1,052,834

รวมรายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ - 204,293 929,499 - 1,133,792
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564

เมือทวงถาม

ไม่เกิน

1 ปี 1 - 5 ปี

มากกว่า

5 ปี รวม

รายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - 60,692 - - 60,692

หนีสินตามสัญญาเช่า - 6,588 25,517 4,633 36,738

เงินกูย้ืมระยะยาว - 489,341 1,026,330 - 1,515,671

รวมรายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ - 556,621 1,051,847 4,633 1,613,101

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564

เมือทวงถาม

ไม่เกิน

1 ปี 1 - 5 ปี

มากกว่า

5 ปี รวม

รายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - 59,782 - - 59,782

หนีสินตามสัญญาเช่า - 6,588 25,517 4,633 36,738

เงินกูย้ืมระยะยาว - 489,341 1,026,330 - 1,515,671

รวมรายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ - 555,711 1,051,847 4,633 1,612,191

34.2 มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน

เนืองจากเครืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสัน เงินกูย้ืมระยะยาวมีอตัรา

ดอกเบียปรับขึนลงตามอตัราตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงินใกลเ้คียง

กบัมูลค่าตามบญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ในระหว่างปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรม

35. การบริหารจัดการทุน

วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนทีสําคญัของกลุ่มบริษทั คือการจดัให้มีซึงโครงสร้างทุนทีเหมาะสม

เพือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู ้ถือหุ้น รวมถึง

การปฏิบตัิตามเงือนไขทางการเงินตามทีกาํหนดไวใ้นสัญญาเงินกู ้โดยกลุ่มบริษทัได้ปฏิบตัิตามเงือนไข

ทางการเงินดังกล่าวตลอดระยะเวลาทีรายงาน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหนีสินรวมต่อทุนเท่ากบั 0.30:1 (2564: 0.38:1)

36. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนีไดร้ับอนุมตัิให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเมือวนัที 24 กุมภาพนัธ์ 2566


