รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอคณะกรรมการ
บริษทั คันทรี่ กรุ๊ ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริ ษทั คันทรี่ กรุ๊ ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั คันทรี่ กรุ๊ ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2560 และงบกําไรขาดทุ น และกําไรขาดทุ น เบ็ดเสร็ จ อื่ น รวมและเฉพาะกิ จการ
สําหรับ งวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สําหรับงวดหกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง
“การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
โดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากร
ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น
การสอบทานนี้ มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทาํ ให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถ
ได้ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สําคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจ
แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit

ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
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ข้ อสรุ ป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 34 เรื่ อง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 10 สิ งหาคม 2560

นิสากร ทรงมณี
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035
บริษทั ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด

บริษทั คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 30 มิถุนายน 2560
หมายเหตุ

หน่ วย : บาท

งบการเงินรวม
“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ณ วันที
ณ วันที
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ณ วันที
ณ วันที
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2560
2559

5
6
7
24.2

1,114,045,255
823,445
1,372,923,030
-

1,058,519,636
820,707
1,498,382,286
-

568,227,717
823,445
12,663,390
1,241,496,504

682,876,677
820,707
11,320,286
1,256,913,586

8
9

2,589,859,610
183,566,295
5,261,217,635

2,028,039,895
145,961,041
4,731,723,565

582,564,459
311,010,121
2,716,785,636

684,670,280
249,415,334
2,886,016,870

10
11
24.1

985,804,874
356,958,470
895,501,448
846,760,086
1,827,581,431
99,973,099
3,614,375,768
1,640,740
11,947,798
56,151,196
8,696,694,910
13,957,912,545

801,417,315
403,279,753
863,336,866
842,742,946
1,240,285,268
99,973,099
3,614,375,768
1,134,790
2,911,211
66,143,887
7,935,600,903
12,667,324,468

57,607,375
356,958,470
1,496,380,151
212,590,271
3,781,994,396
1,313,758
11,947,798
9,064,964
5,927,857,183
8,644,642,819

403,279,753
1,496,380,151
11,743,679
3,781,994,396
759,341
2,911,211
4,972,799
5,702,041,330
8,588,058,200

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
เงินให้กูย้ มื ระยะสันแก่บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
ทีดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
และสาธารณูปโภค
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีใช้เป็ นหลักประกัน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินมัดจําจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ ทธิการเช่า
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

12

13

บริษทั คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที 30 มิถุนายน 2560
หมายเหตุ

หนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีสินหมุนเวียน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
เจ้าหนีจากการซือเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
จากบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
เงินมัดจําและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
เงินกูย้ มื ระยะสัน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
ตัวแลกเงิน
หุ ้นกูร้ ะยะยาวส่ วนทีจะครบกําหนดภายใน 1 ปี
หนีสินหมุนเวียนอืน
รวมหนีสินหมุนเวียน
หนีสินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนีค่าก่อสร้าง
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หุ ้นกูร้ ะยะยาว
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
หลังออกจากงาน
หนีสินไม่หมุนเวียนอืน
รวมหนีสินไม่หมุนเวียน
รวมหนีสิน

งบการเงินรวม
“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ณ วันที
ณ วันที
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2560
2559

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ณ วันที
ณ วันที
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2560
2559

14

186,330,089

177,157,110

25,657,759

40,732,527

24.4

1,878,208,109
7,178,442
677,474,577
1,000,000,000
39,328,105
3,788,519,322

1,542,490,492
7,077,927
1,473,187,224
43,062,097
3,242,974,850

479,918,980
5,629,690
472,548,813
677,474,577
1,000,000,000
12,249,978
2,673,479,797

477,466,033
4,341,715
453,232,085
1,473,187,224
11,126,719
2,460,086,303

17.2
17
18

484,090,566
2,796,331,449
900,000,000

314,261,663
1,964,083,401
1,150,000,000

900,000,000

1,150,000,000

19

8,668,238
22,651,916
4,211,742,169
8,000,261,491

7,181,590
15,748,987
3,451,275,641
6,694,250,491

8,668,238
908,668,238
3,582,148,035

7,181,590
1,157,181,590
3,617,267,893

24.3
15
18
16

บริษทั คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที 30 มิถุนายน 2560
หมายเหตุ

หนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 8,966,127,954 หุ ้น
มูลค่าหุ ้นละ 1.00 บาท
หุ ้นสามัญ 10,814,953,771 หุ ้น
มูลค่าหุ ้นละ 1.00 บาท
ทุนทีออกและชําระแล้ว
หุ ้นสามัญ 8,266,127,954 หุ ้น
มูลค่าหุ ้นละ 1.00 บาท ชําระครบแล้ว
หุ ้นสามัญ 7,336,295,227 หุ ้น
มูลค่าหุ ้นละ 1.00 บาท ชําระครบแล้ว
ส่ วนตํากว่ามูลค่าหุ ้นสามัญ
ส่ วนตํากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน
ส่ วนปรับปรุ งทุนจากการซือธุรกิจแบบย้อนกลับ
ส่ วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงสัดส่ วน
การถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนสะสม
องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมหนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

20.2

หน่ วย : บาท

งบการเงินรวม
“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ณ วันที
ณ วันที
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ณ วันที
ณ วันที
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2560
2559

8,966,127,954

8,966,127,954
10,814,953,771

20.3.1

8,266,127,954

20.3.1

(1,559,517,810)

7,336,295,227
(1,652,501,083)

(1,559,517,810)

(819,437,470)
(732,872,059)

(732,872,059)

(819,437,470)
-

1,578,638,448
6,732,939,063
(921,958,396)
(233,625,065)
5,577,355,602
380,295,452
5,957,651,054
13,957,912,545

1,578,638,448
6,529,560,533
(753,208,148)
(204,951,184)
5,571,401,201
401,672,776
5,973,073,977
12,667,324,468

5,887,172,674
(807,222,851)
(17,455,039)
5,062,494,784
5,062,494,784
8,644,642,819

2.7

-

10,814,953,771

8,266,127,954

7,336,295,227
(1,652,501,083)
5,683,794,144
(730,505,824)
17,501,987
4,970,790,307
4,970,790,307
8,588,058,200

บริษทั คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2560

รายได้
รายได้จากการขายอาคารชุด
รายได้ค่านายหน้า
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
รายได้ดอกเบี้ยรับ
รายได้เงินปั นผลรับ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
กําไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชัว่ คราว
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายอาคารชุด
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานทางตรงที่เกิดจาก
อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิสําหรับงวด

12

12

22

13

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

83,035,053
397,663
12,868,055
2,278,617
1,343
323,645
98,904,376

122,236,194
402,804
931,011
8,782,262
39,839,968
1,366,540
591,241
174,150,020

83,035,053
397,663
28,544,141
1,343
6,864,457
118,842,657

122,236,194
402,804
24,076,600
233,691,175
35,366,848
1,264,091
6,823,260
423,860,972

49,833,551

72,554,927

49,833,551

72,554,927

769,407
61,304,302
37,941,033
1,221,197
10,566,122
161,635,612
(62,731,236)
(53,706,128)
(116,437,364)
(1,565,398)
(118,002,762)

56,422,169
39,099,559
15,600,000
1,326,854
93,606
9,193,224
194,290,339
(20,140,319)
(51,594,733)
(71,735,052)
140,321
(71,594,731)

12,402,813
36,401,983
18,830,427
10,566,122
128,034,896
(9,192,239)
(44,963,575)
(54,155,814)
148,665
(54,007,149)

9,006,748
29,911,498
15,600,000
1,395,070
93,606
9,193,224
137,755,073
286,105,899
(51,594,733)
234,511,166
140,321
234,651,487

บริษทั คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (ต่อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2560

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่อาจจัดประเภทใหม่ในภายหลังผ่านกําไรหรื อขาดทุน
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
งบการเงินต่างประเทศ
รายการที่ไม่อาจจัดประเภทในภายหลังผ่านกําไรหรื อขาดทุน
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด
การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

(31,261,430)

(15,481,011)

(31,261,430)

32,738,080

(90,260,850)

1,476,650
(116,526,112)

(105,741,861)
(177,336,592)

(31,261,430)
(85,268,579)

(15,481,011)
219,170,476

(105,303,636)
(12,699,126)
(118,002,762)

(57,481,054)
(14,113,677)
(71,594,731)

(54,007,149)
(54,007,149)

234,651,487
234,651,487

(103,826,986)
(12,699,126)
(116,526,112)

(163,222,915)
(14,113,677)
(177,336,592)

(85,268,579)
(85,268,579)

219,170,476
219,170,476

บาท
(0.014)
หุ้น 7,632,615,547

(0.008)
7,336,294,461

(0.007)
7,632,615,547

0.032
7,336,294,461

-

(15,481,011)
-
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บริษทั คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขายอาคารชุด
รายได้ค่านายหน้า
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
รายได้ดอกเบี้ยรับ
รายได้เงินปั นผลรับ
กําไรจากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
กําไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชัว่ คราว
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายอาคารชุด
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานทางตรงที่เกิดจาก
อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิสําหรับงวด

12

12

22

13

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

164,758,386
639,719
26,058,658
2,399,953
4,245,934
53,101,798
2,738
1,855,583
253,062,769

172,065,373
681,776
1,096,506
89,588,973
42,572,000
35,314,249
417,802
3,125,440
5,247,712
350,109,831

164,758,386
639,719
55,685,327
4,245,934
2,738
15,113,877
240,445,981

172,065,373
681,776
47,303,429
233,691,175
42,572,000
60,391,550
289,007
2,782,976
18,029,731
577,807,017

105,012,424

104,342,698

105,012,424

104,342,698

1,575,096
134,184,171
73,930,607
20,480,557
335,182,855
(82,120,086)
(104,765,105)
(186,885,191)
(3,242,381)
(190,127,572)

126,108,650
115,810,221
93,606
17,760,972
364,116,147
(14,006,316)
(104,727,413)
(118,733,729)
280,643
(118,453,086)

27,033,220
73,099,823
3,890,024
20,480,557
229,516,048
10,929,933
(87,944,290)
(77,014,357)
297,330
(76,717,027)

18,586,374
57,857,887
93,606
17,760,972
198,641,537
379,165,480
(104,727,413)
274,438,067
280,643
274,718,710

บริษทั คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (ต่อ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่อาจจัดประเภทใหม่ในภายหลังผ่านกําไรหรื อขาดทุน
กําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
งบการเงินต่างประเทศ
รายการที่ไม่อาจจัดประเภทในภายหลังผ่านกําไรหรื อขาดทุน
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด
การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

(34,957,026)

36,403,690

(34,957,026)

6,283,145

(149,432,118)

(28,673,881)
(218,801,453)

(113,028,428)
(231,481,514)

(34,957,026)
(111,674,053)

36,403,690
311,122,400

(168,750,248)
(21,377,324)
(190,127,572)

(81,494,300)
(36,958,786)
(118,453,086)

(76,717,027)
(76,717,027)

274,718,710
274,718,710

(197,424,129)
(21,377,324)
(218,801,453)

(194,522,728)
(36,958,786)
(231,481,514)

(111,674,053)
(111,674,053)

311,122,400
311,122,400

บาท
(0.023)
หุ้น 7,485,273,951

(0.011)
7,336,294,461

(0.010)
7,485,273,951

0.037
7,336,294,461

-

36,403,690
-
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
ส่ วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ทุนเรื อนหุ้น

ส่ วนตํ่ากว่ า

ส่ วนตํ่ากว่ าทุนจาก ส่ วนปรับปรุงทุน

ที่ออกและ

มูลค่ าหุ้น

การรวมธุรกิจ

ชํ าระแล้ ว

สามัญ

ภายใต้ การควบคุม

จากการซื้ อธุรกิจ จากการเปลี่ย นแปลง
แบบย้ อนกลับ

เดีย วกัน

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิม่ ทุนหุน้ สามัญของบริ ษทั ย่อย

ส่ วนเกินทุน

สะสม

สั ดส่ วนการถือหุ้น

(1,652,501,696)

-

(732,872,059)

-

-

-

-

-

-

-

-

1,149,163,554
-

กําไร (ขาดทุน)

ผลต่ างของ

จากการปรับมูลค่ า อัตราแลกเปลี่ย น

ในบริษัทย่ อย

7,336,294,461

องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น

ขาดทุน

(477,978,456)

ส่ วนต่ างจากการ

รวม

ซื้ อธุรกิจภายใต้

องค์ ประกอบอื่น

เงินลงทุนใน

จากการแปลงค่ า

การควบคุม

ของส่ วนของ

หลักทรัพย์

งบการเงิน

เดีย วกัน

ผู้ถือหุ้น

เผื่อขาย

ต่ างประเทศ

(25,173,651)

9,217,495

(623,476)

(16,579,632)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ส่ วนได้ เสี ย

รวมส่ วน

รวมส่ วน

ที่ไม่ มีอํานาจ

ของผู้ถือหุ้น

ของบริษัทใหญ่

ควบคุม

5,605,526,172

311,177,522

5,916,703,694

-

593,434,282

593,434,282

ส่ วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง
สัดส่ วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
เพิม่ ทุนหุน้ สามัญ
ซื้ อธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

20.2.1
2.7

429,474,894

(429,474,894)

-

-

-

-

-

(81,494,300)

36,403,690

(149,432,118)

-

(113,028,428)

(194,522,728)

(36,958,786)

(231,481,514)

7,336,294,461

(1,652,501,696)

-

(732,872,059)

1,578,638,448

(559,472,756)

11,230,039

(140,214,623)

(623,476)

(129,608,060)

5,840,478,338

438,178,124

6,278,656,462

7,336,295,227

(1,652,501,083)

-

(732,872,059)

1,578,638,448

(753,208,148)

17,501,987

(221,829,695)

(623,476)

(204,951,184)

5,571,401,201

401,672,776

5,973,073,977

929,832,727

92,983,273

-

-

-

-

-

8,266,127,954

(1,559,517,810)

(819,437,470)
(819,437,470)

-

429,474,894

-

-

-

-

-

-

(168,750,248)

(34,957,026)

6,283,145

1,578,638,448

(921,958,396)

(17,455,039)

(215,546,550)

(732,872,059)

-

-

-

(623,476)

-

1,022,816,000
(819,437,470)

-

1,022,816,000
(819,437,470)

(28,673,881)

(197,424,129)

(21,377,324)

(218,801,453)

(233,625,065)

5,577,355,602

380,295,452

5,957,651,054

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนเรื อนหุ้น

ส่ วนตํ่ากว่ ามูลค่ า

ส่ วนตํ่ากว่ าทุนจาก

ขาดทุน

องค์ ประกอบอื่นของ

รวมส่ วน

ที่ออกและ

หุ้นสามัญ

การรวมธุรกิจภายใต้

สะสม

ส่ วนของผู้ถือหุ้น

ของผู้ถือหุ้น

ชําระแล้ว

การควบคุมเดียวกัน

กําไร (ขาดทุน) จากการ
ปรับมูลค่ าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์ เผื่อขาย

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

7,336,294,461

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

(964,148,453)

(25,173,651)

4,694,470,661

-

274,718,710

36,403,690

311,122,400

7,336,294,461

(1,652,501,696)

-

(689,429,743)

11,230,039

5,005,593,061

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

7,336,295,227

(1,652,501,083)

-

(730,505,824)

17,501,987

4,970,790,307

929,832,727

92,983,273

-

-

-

1,022,816,000

-

-

(819,437,470)

ซื้อธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

20.2.1
2.7

-

-

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

เพิ่มทุนหุน้ สามัญ

-

(1,652,501,696)

-

-

-

-

8,266,127,954

(1,559,517,810)

(819,437,470)
(819,437,470)

(76,717,027)

(34,957,026)

(111,674,053)

(807,222,851)

(17,455,039)

5,062,494,784

บริษทั คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ปรับปรุ งด้วย
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
กําไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชัว่ คราว
ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
รายได้ดอกเบี้ยรับ
รายได้เงินปั นผลรับ
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน
ที่ดินต้นทุนโครงการระหว่างและสาธารณูปโภค
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินมัดจําจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

2559

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

(186,885,191)

(118,733,729)

(77,014,357)

274,438,067

47,115,986
(2,738)
(56,538,154)
1,486,648
(2,399,953)
(4,245,934)
104,765,105

43,385,189
(417,802)
(3,125,440)
93,606
(31,158,708)
4,766
1,403,213
(1,096,506)
(89,588,973)
104,727,413

2,982,091
(2,738)
3,899,649
1,486,648
(55,685,327)
(4,245,934)
87,944,290

2,989,579
(289,007)
(2,782,976)
93,606
(69,645,659)
1,403,213
(47,303,429)
(233,691,175)
104,727,413

(96,704,231)

(94,506,971)

(40,635,678)

29,939,632

268,244,429
16,828,067
(38,481,622)
10,096,591

439,996,420
(202,430,448)
(5,392,884)
(38,815,311)
(264,283,742)
(33,034,305)

(1,343,104)
102,105,821
(10,237,914)
(4,092,165)

381,612,399
4,596,674
95,917,443
(9,643,831)
2,380,261

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
1.

ข้ อมูลทัว่ ไปและการดําเนินงานของบริษทั และบริษทั ย่ อย (“กลุ่มบริษทั ”)
1.1 ข้อมูลทัว่ ไปและการดําเนินงานของบริ ษทั
บริ ษ ทั คัน ทรี่ กรุ๊ ป ดี เ วลลอปเมนท์ จํา กัด (มหาชน) (“บริ ษ ทั ”) เป็ นบริ ษ ทั ที่ จ ดทะเบี ย น
ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2538 ต่อมาบริ ษทั ได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็ นบริ ษทั
มหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2540 และได้เข้าเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2550 และได้เข้าเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย (SET) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 898
อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
ธุรกิจหลักของบริ ษทั คือการถือหุน้ ในบริ ษทั อื่น (Holding Company) และธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
1.2

ข้อมูลทัว่ ไปและการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อย
1.2.1 บริ ษทั แลนด์ม าร์ ค วอเตอร์ ฟ ร้ อ นท์ เรสซิ เด้น ซ์ จํา กัด เป็ นบริ ษ ทั ที่ จ ดทะเบี ย น
ในประเทศไทย เมื่ อ วันที่ 22 สิ ง หาคม 2551 โดยมี สํานักงานใหญ่ ต้ งั อยู่เลขที่ 898
อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
เพื่อประกอบธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
1.2.2

บริ ษทั แลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเต็ล จํากัด เป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 22 สิ งหาคม 2551 โดยมีสาํ นักงานใหญ่ต้ งั อยูเ่ ลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์
ชั้นที่ 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร เพื่อประกอบธุ รกิจ
โรงแรม ภัตตาคาร และร้านค้า

1.2.3

บริ ษทั แลนด์มาร์ค เออร์เบิร์น รี สอร์ท โฮเต็ล จํากัด เป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 22 สิ งหาคม 2551 โดยมีสาํ นักงานใหญ่ต้ งั อยู่เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์
ชั้นที่ 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร เพื่อประกอบธุ รกิจ
โรงแรม ภัตตาคาร และร้านค้า
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เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้ งที่ 1/2557 ของบริ ษทั แลนด์มาร์ ค
วอเตอร์ฟร้อนท์ เรสซิ เด้นซ์ จํากัด บริ ษทั แลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเต็ล จํากัด และบริ ษทั
แลนด์มาร์ ค เออร์ เบิ ร์น รี สอร์ ท โฮเต็ล จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม (ถื อหุ ้นผ่านบริ ษทั
แลนด์มาร์ ค โฮลดิ้งส์ จํากัด) ได้มีมติให้เลิกแต่ละบริ ษทั โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 30 ธันวาคม 2557
เป็ นต้นไป และบริ ษทั ย่อยทั้ง 3 บริ ษทั ดังกล่าวได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิ ชย์แล้วในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 โดยปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างดําเนินการชําระบัญชี
1.2.4

บริ ษทั แลนด์มาร์ ค โฮลดิ้งส์ จํากัด เป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวันที่
5 กรกฎาคม 2556 โดยมีสาํ นักงานใหญ่ต้ งั อยูเ่ ลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 20
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร เพื่อประกอบธุรกิจซื้ อขาย ให้เช่า
และดําเนินงานด้านอสังหาริ มทรัพย์ และการถือหุน้ ในบริ ษทั อื่น (Holding Company)

1.2.5

บริ ษทั บีซีอีจี คันทรี่ กรุ๊ ป เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด เป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 โดยมีสาํ นักงานใหญ่ต้ งั อยูเ่ ลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์
ชั้นที่ 20 ถนนเพลิ นจิ ต แขวงลุ มพิ นี เขตปทุ มวัน กรุ งเทพมหานคร เพื่ อประกอบธุ ร กิ จ
รับเหมาก่อสร้างอาคาร และซ่อมแซมอาคาร

1.2.6

บริ ษทั เจ้าพระยา เอสเตต เรสซิ เด๊นซ์ จํากัด เป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 โดยมี สํานักงานใหญ่ต้ งั อยู่เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์
ชั้นที่ 20 ถนนเพลินจิ ต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร เพื่อประกอบธุ รกิจ
เป็ นผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของโครงการเจ้าพระยา เอสเตท

1.2.7

บริ ษทั ซี จีดี ดาต้า จํากัด เป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนในฮ่องกง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556
โดยมีสาํ นักงานใหญ่ต้ งั อยูท่ ี่ Suite 3004 Universal Trade CTR, 3-5A Arbuthnot Road,
Central, Hong Kong, เพื่อประกอบธุ รกิจการลงทุน โดยการถือหุ ้นในบริ ษ ทั อื่น
(Holding Company)

1.2.8

บริ ษทั ซี จีดี ดิจิตอล พาร์ ทเนอร์ จํากัด เป็ นบริ ษทั ที่ จดทะเบียนในประเทศมอริ เชี ยส
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 โดยมีสํานักงานใหญ่ต้ งั อยู่ที่ 8th Floor, Medine Mews,
La Chaussee Street, Port Louis, Mauritius เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน โดยการถือหุน้
ในบริ ษทั อื่น (Holding Company)
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1.2.9

บริ ษทั ซี จียเู ค 1 จํากัด เป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนในประเทศเกิร์นซี ย ์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม
2558 โดยมีสํานักงานใหญ่ต้ งั อยู่ที่ Anson Court, La Route des Camps, St Martin,
Guernsey, GY4 6AD เพือ่ ประกอบธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 บริ ษทั ได้ทาํ การปรับโครงสร้างการถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อย
โดยบริ ษทั ได้เข้าซื้ อหุ ้นทั้งหมดของบริ ษทั ซี จียูเค 1 จํากัด จากบริ ษทั ซี จีดี ดิจิตอล
พาร์ ทเนอร์ จํากัด ซึ่ งทั้งสองบริ ษทั เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ในราคาทุนจดทะเบียน
จํานวน 1 ดอลลาร์ สหรัฐ (แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ 1 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 ดอลลาร์ สหรัฐ)
ทําให้บริ ษทั ถือหุน้ โดยตรงร้อยละ 100 ในบริ ษทั ซีจียเู ค 1 จํากัด
ต่อมาเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 บริ ษทั ได้ทาํ การปรับโครงสร้างการถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวอีกครั้ง โดยบริ ษทั ได้ขายหุ ้นทั้งหมดของบริ ษทั ซี จียูเค 1 จํากัด ในราคาทุน
จดทะเบียนจํานวน 1 ดอลลาร์ สหรัฐ (แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ 1 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 ดอลลาร์ สหรัฐ)
ให้บริ ษทั ลีดดิ้ง สคูล พาร์ ทเนอร์ ชิพ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั โดยบริ ษทั
ถื อหุ ้นในสัดส่ วนร้ อยละ 97.13 ในบริ ษทั ลี ดดิ้ ง สคูล พาร์ ทเนอร์ ชิพ จํากัด ทําให้
บริ ษทั ถือหุน้ ทางอ้อมร้อยละ 97.13 ในบริ ษทั ซีจียเู ค 1 จํากัด

2.

1.2.10

บริ ษทั ลีดดิ้ง สคูล พาร์ ทเนอร์ ชิพ จํากัด เป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนในประเทศเกิร์นซี ย ์
เมื่อวันที่ 26 สิ งหาคม 2559 โดยมีสาํ นักงานใหญ่ต้ งั อยูท่ ี่ Anson Court, La Route des
Camps, St Martin, Guernsey, GY4 6AD เพื่อประกอบธุ รกิจการลงทุน โดยการถือหุ ้นใน
บริ ษทั อื่น (Holding Company)

1.2.11

บริ ษ ทั เอชวายยูเ ค จํา กัด เป็ นบริ ษ ทั ที่ จ ดทะเบี ย นในประเทศเกิ ร์ น ซี ย ์ เมื่ อ วัน ที่
27 ตุลาคม 2559 โดยมีสาํ นักงานใหญ่ต้ งั อยูท่ ี่ Anson Court, La Route des Camps, St Martin,
Guernsey, GY4 6AD เพือ่ ประกอบธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ในต่างประเทศ

เกณฑ์ การจัดทําและนําเสนองบการเงินระหว่ างกาลรวมและงบการเงินระหว่ างกาลเฉพาะกิจการ
2.1 งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการนี้ได้จดั ทําขึ้นในสกุลเงินบาท
และตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล”
และวิธีปฏิ บตั ิทางการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหว่ า งกาลเป็ นแบบย่อ และมี ก ารเปิ ดเผยข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ตามข้อ กํา หนดของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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2.2

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซึ่ งนํา มาแสดงเปรี ยบเทียบได้ม าจากงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิจ การสํา หรับ ปี
สิ้ นสุ ดวันเดียวกันซึ่ งได้ตรวจสอบแล้ว

2.3

ผลการดําเนิ นงานซึ่ งยังไม่ได้ตรวจสอบที่ปรากฏในงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2560 มิใช่เครื่ องบ่งชี้และมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการดําเนินงานเต็มปี

2.4

ข้อมูลทางการเงินบางประการซึ่งควรจะแสดงอยูใ่ นงบการเงินประจําปี ที่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินมิ ได้นาํ มาแสดงไว้ ณ ที่ น้ ี เนื่ องจากมิได้มีการกําหนดให้มีการเปิ ดเผย
ข้อมูลดังกล่าวในงบการเงินระหว่างกาล ดังนั้น งบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือน
และงวดหกเดือนสิ้ นสุ ด วันที่ 30 มิ ถุ นายน 2560 จึ ง ควรอ่ า นประกอบกับ งบการเงิ น สํา หรั บ
ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้มีการตรวจสอบแล้ว

2.5

งบการเงินรวมนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั คันทรี่ กรุ๊ ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย ดังต่อไปนี้
บริษัทย่อย

จดทะเบียนใน

ประเภทธุรกิจ

บริษัทย่อยทางตรง
บริ ษทั แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จํากัด

ประเทศไทย

บริ ษทั บีซีอีจี คันทรี่ กรุ๊ ป เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด

ประเทศไทย

ซื้อขาย ให้เช่าและดําเนินงาน
ด้านอสังหาริ มทรัพย์
และถือหุน้ ในบริ ษทั อื่น
รับเหมาก่อสร้างอาคาร
และซ่อมแซมอาคาร
ถือหุ้นในบริ ษทั อื่น
ถือหุ้นในบริ ษทั อื่น
ถือหุ้นในบริ ษทั อื่น
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์

บริ ษทั ซีจีดี ดาต้า จํากัด
บริ ษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จํากัด
บริ ษทั ลีดดิ้ง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จํากัด
บริ ษทั เอชวายยูเค จํากัด
บริษัทย่อยทางอ้ อม
บริ ษทั แลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ เรสซิ เด้นซ์ จํากัด(3)
บริ ษทั แลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเต็ล จํากัด(3)
บริ ษทั แลนด์มาร์ค เออร์ เบิร์น รี สอร์ท โฮเต็ล จํากัด(3)
บริ ษทั เจ้าพระยา เอสเตต เรสซิเด้นซ์ จํากัด
บริ ษทั ซีจียเู ค 1 จํากัด

ฮ่องกง
มอริ เชียส
เกิร์นซีย ์
เกิร์นซีย ์
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
เกิร์นซีย ์

ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
โรงแรม ภัตตาคาร และร้านค้า
โรงแรม ภัตตาคาร และร้านค้า
ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของ
โครงการเจ้าพระยา เอสเตท
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์

อัตราการถือหุ้น
โดยบริษัท (ร้ อยละ)
“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2559
70.00

70.00

99.99

99.99

100.00
100.00
97.13
100.00

100.00
100.00
97.13
100.00

70.00(1)
70.00(1)
70.00(1)
70.00(1)

70.00(1)
70.00(1)
70.00(1)
70.00(1)

97.13(2)

97.13(2)

(1)

บริ ษทั ถือหุน้ ทางอ้อมผ่านบริ ษทั แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จํากัด
บริ ษทั ถือหุน้ ทางอ้อมผ่านบริ ษทั ลีดดิ้ง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จํากัด
(3)
บริ ษทั ย่อยทั้ง 3 บริ ษทั ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ แล้วเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่าง
ดําเนินการชําระบัญชี
(2)
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บริ ษทั นํางบการเงินของบริ ษทั ย่อย (รวมบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุน้ ทางอ้อม) มาจัดทํางบการเงิน
รวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อมในการกําหนดนโยบายทางการเงิน
และการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั สิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
2.6

รายการบัญชีระหว่างกลุ่มบริ ษทั ที่มีสาระสําคัญได้ถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงินระหว่างกาลรวมนี้แล้ว
งบการเงินระหว่างกาลรวมสําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
ได้จดั ทําขึ้นโดยรวมข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของบริ ษทั ย่อยสําหรับงวดสามเดือนและ
งวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งได้สอบทานแล้ว

2.7

การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ตามที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั เข้าทํา
รายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของบริ ษทั โพรฟิ ท เวนเจอร์ส
จํากัด (“PVL”) ต่อมาเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการตามมติดงั กล่าวแล้ว โดย
การออกหุ ้นสามัญใหม่จาํ นวน 929,832,727 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ซึ่ งได้แก่ PVL ในราคาเสนอขายหุ ้นละ 1.10 บาท
รวมเป็ นมูลค่าทั้งสิ้ น 1,022,816,000 บาท (ดูหมายเหตุขอ้ 20.3.1) เพื่อเป็ นการชําระค่าตอบแทน
การโอนกิจการทั้งหมดของ PVL แทนการชําระด้วยเงินสด
ทั้งนี้ รายการดังกล่าวถื อเป็ นการรวมธุ รกิ จภายใต้การควบคุ มเดี ยวกัน บริ ษทั จึ งบันทึ กบัญ ชี
เสมือนว่าเป็ นวิธีการรวมส่ วนได้เสี ยซึ่ งเป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาํ หรับการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ ถูกนํามารวมในงบการเงินจะรับรู ้ดว้ ย
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ระบุได้ของกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
ณ วันที่มีการรวมธุรกิจ และแสดงส่ วนต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้กบั
สิ นทรัพย์สุทธิที่รับโอนจากกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน เป็ นส่ วนตํ่ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยแสดงเป็ นรายการในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และรับรู ้ตน้ ทุนที่เกี่ยวข้อง
กับ การซื้ อ ของบริ ษ ัท ที่ เกิ ด ขึ้ น ซึ่ งเป็ นผลมาจากการรวมธุ ร กิ จ เช่ น ค่ า ที่ ป รึ ก ษากฎหมาย
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึ กษาอื่น ๆ เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
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มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั โพรฟิ ท เวนเจอร์ ส จํากัด และมูลค่ายุติธรรมของ
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้ ณ วันที่รับโอนกิจการ มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
สิ นทรัพย์
เงินสด
35,000
ที่ดิน
203,378,530
รวมสิ นทรัพย์
203,413,530
หนี้สิน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
(35,000)
สิ นทรัพย์สุทธิ
203,378,530
มูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้
หุน้ สามัญออกใหม่ จํานวน 929,832,727 หุน้ ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 1.10 บาท 1,022,816,000
ส่ วนตํ่ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
819,437,470
ทั้งนี้บริ ษทั ไม่ได้นาํ ผลการดําเนินงานของ PVL มารวมในงบการเงินของบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่นาํ เสนอ
งบการเงินล่าสุ ด และไม่ได้ปรับปรุ งย้อนหลังงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของงวดที่
นําเสนอเปรี ยบเทียบ เนื่ องจากผลการดําเนิ นงานของ PVL ไม่เป็ นสาระสําคัญต่องบกําไรขาดทุน
และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
2.8

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ มีผลต่ อการรายงานและการเปิ ดเผยข้อ มู ลในงบการเงิ น
สําหรับงวดบัญชีปัจจุบนั
ในระหว่างงวด กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง
และฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับ
รอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์
การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินระหว่างกาล
ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์ นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเช่นเดียวกับที่
ใช้ในงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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4.

การเปิ ดเผยข้ อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับกระแสเงินสด
รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน มีดงั นี้
4.1 เจ้าหนี้ค่าซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
2560
2559
685,977
73,477

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
685,977
73,477

เจ้าหนี้ค่าซื้อสิ นทรัพย์ถาวรยกมา
ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก ค่าซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร
286,208,275 140,715,449 203,647,795
หัก ค่าซื้ อสิ นทรัพย์ถาวรโดยการออก
หุน้ สามัญ (ดูหมายเหตุขอ้ 2.7)
(203,378,530)
(203,378,530)
หัก ค่าซื้อสิ นทรัพย์ถาวรส่ วนที่จ่ายเป็ นเงินสด (83,415,677) (140,692,840)
(855,197)
เจ้าหนี้ค่าซื้อสิ นทรัพย์ถาวรยกไป
ณ วันที่ 30 มิถุนายน
100,045
96,086
100,045

277,660
(255,051)
96,086

4.2 เจ้าหนี้ค่าซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
งบการเงินรวม
2560
2559
เจ้าหนี้ค่าซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนยกมา
ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก ค่าซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หัก ค่าซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนส่ วนที่จ่าย
เป็ นเงินสด
เจ้าหนี้ค่าซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนยกไป
ณ วันที่ 30 มิถุนายน

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

735,304

-

735,304

-

(735,304)

-

(735,304)

-

-

-

-

-

4.3 เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันส่ วนที่จ่ายเป็ นเงินสด
หัก เงินสดรับคืนจากเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บวก (หัก) กําไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันยกไป ณ วันที่ 30 มิถุนายน

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
1,256,913,586 1,000,000,000
941,987,500
(16,387,605)
970,523
1,241,496,504

(27,829,500)
1,914,158,000
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4.4 เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
เจ้าหนี้จากการซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก (หัก) (กําไร) ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
เจ้าหนี้จากการซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ยกไป ณ วันที่ 30 มิถุนายน

477,466,033

578,984,744

2,452,947

(67,257,999)

479,918,980

511,726,745

4.5 เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
(หน่ วย : บาท)

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันส่วนที่ได้รับเป็ นเงินสด
หัก เงินปั นผลรับ (ดูหมายเหตุขอ้ 24.4)
บวก (หัก) (กําไร) ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
(หัก) กําไรที่เกิดขึ้นจริ งจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันยกไป ณ วันที่ 30 มิถุนายน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
453,232,085
16,720,000
740,880,000
(224,908,913)
2,596,728
472,548,813

(17,557,581)
(12,659,544)
485,753,962

4.6 เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเงินกูย้ มื ระยะยาว
สําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่งมีรายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสด
ที่ เกี่ ยวข้องกับเจ้าหนี้ ค่าก่ อสร้างและเงินกูย้ ืมระยะยาวเพิ่มขึ้นเป็ นจํานวน 169.83 ล้านบาท และ
830.19 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่ งเป็ นผลมาจากข้อตกลงและเงื่อนไขในการจ่ายชําระเงินตามสัญญา
ก่อสร้าง (ดูหมายเหตุขอ้ 17.2)
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5.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
“ยังไม่ ได้
“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ตรวจสอบ”
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
117,002
109,943
46,971
49,912
1,074,743,560 1,049,692,635 565,372,100 680,556,968
39,184,693
8,717,058
2,808,646
2,269,797
1,114,045,255 1,058,519,636 568,227,717 682,876,677

เงินสด
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากกระแสรายวัน
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6.

เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชัว่ คราว ประกอบด้วย
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ราคาทุน/ มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน/ มูลค่ ายุติธรรม
ราคาตามบัญชี
ราคาตามบัญชี
หลักทรัพ ย์ เพื่อค้ า
ตราสารหนี้
หน่วยลงทุน
บวก กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า
รวมเงินลงทุนชัว่ คราว

802,598
20,847
823,445

823,445
823,445

802,598
18,109
820,707

820,707
820,707

รายการเคลื่อ นไหวของเงิ นลงทุนในหลัก ทรัพ ย์เพื่อค้าที่ เกิ ดขึ้ น ในระหว่า งงวดหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม
ยอดซื้อหลักทรัพย์
ยอดขายหลักทรัพย์
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้า
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน

2560
820,707
2,738
823,445

2559
829,183,136
120,792,138
(560,370,756)
3,125,440
392,729,958
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(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
820,707
703,773,946
120,792,138
(502,115,530)
2,738
2,782,976
823,445
325,233,530

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม
ยอดซื้อหลักทรัพย์
ยอดขายหลักทรัพย์
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้า
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน

7.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2559
ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้การค้า - ต่างประเทศ
ลูกหนี้ค่างวดที่ถึงกําหนดชําระ
รายได้ครบกําหนดตามสัญญา
รวมลูกหนี้การค้า
ลูกหนีอ้ ื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่าย
เงินมัดจําจ่ายล่วงหน้า
เงินมัดจําจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
ลูกหนี้อื่น - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
(ดูหมายเหตุขอ้ 24.4)
ลูกหนี้อื่น - บริ ษทั อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2559

13,239,109
166,257,584
(166,257,584)
13,239,109

13,072,153
78,445,939
(78,445,939)
13,072,153

-

-

10,045,066
5,543,509
15,205,556
1,141,680,327

10,765,385
1,479,019
14,149,878
996,407,727

2,054,260
4,811,534
3,407,596

1,492,954
118,000
3,407,596

187,209,463
1,372,923,030

462,508,124
1,498,382,286

2,390,000
12,663,390

6,301,736
11,320,286
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8.

ทีด่ นิ และต้ นทุนโครงการระหว่ างก่ อสร้ างและสาธารณูปโภค
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภค ประกอบด้วย
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2559

งบการเงินรวม
“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2560
2559
โครงการอิลีเม้นท์ (ดูหมายเหตุขอ้ 8.1)
582,564,459
โครงการเจ้าพระยา เอสเตท (ดูหมายเหตุขอ้ 8.2) 2,007,295,151
รวมที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่าง
ก่อสร้างและสาธารณูปโภค
2,589,859,610

684,670,280
1,343,369,615

582,564,459
-

684,670,280
-

2,028,039,895

582,564,459

684,670,280

8.1 ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภคโครงการอิลีเม้นท์ ประกอบด้วย
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2560
2559
ที่ดิน
ค่าก่อสร้างอาคารชุด
ค่าออกแบบโครงการ
ค่าใช้จ่ายอื่นในโครงการ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเฟอร์นิเจอร์
ต้นทุนการกูย้ มื
รวม
หัก จํานวนสะสมที่โอนเป็ นต้นทุนขายอาคารชุดและค่าใช้จ่าย
ในการขายจนถึงปั จจุบนั
รวมที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภค

299,113,725
987,583,333
16,665,232
67,165,041
156,921,532
180,765,510
18,319,497
1,726,533,870

299,113,725
987,572,153
16,665,232
68,522,381
155,652,018
177,782,261
18,319,497
1,723,627,267

(1,143,969,411) (1,038,956,987)
582,564,459
684,670,280
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ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2559 บริ ษ ทั อยู่ระหว่ างการดําเนิ น การไถ่ถ อนที่ ดิน และสิ่ งปลู กสร้ างของ
โครงการอิลีเม้นท์ ซึ่ งได้จดจํานองเป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันเงินกูย้ ืมระยะยาวกับสถาบันการเงิน
ในประเทศแห่ งหนึ่ง (ดูหมายเหตุขอ้ 17.1) ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 บริ ษทั ได้ยกเลิกวงเงินกู้
ดังกล่าว และได้ปลอดจํานองหลักประกันทั้งหมด โดยในวันเดียวกัน บริ ษทั ได้จดจํานองที่ดินและ
สิ่ งปลูกสร้างดังกล่าวของโครงการอิลีเม้นท์เพื่อเป็ นหลักประกันการออกหุน้ กูข้ องบริ ษทั (ดูหมายเหตุ
ข้อ 18.3)
8.2 ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภคโครงการเจ้าพระยา เอสเตท ประกอบด้วย
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2560
2559
ค่าก่อสร้างอาคารชุด
ค่าออกแบบโครงการ
ค่าใช้จ่ายอื่นในโครงการ
ต้นทุนการกูย้ มื
รวมที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภค

1,707,490,700
120,841,028
116,955,169
62,008,254
2,007,295,151

1,099,028,987
116,286,765
105,248,828
22,805,035
1,343,369,615

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่งได้จดจํานองสิ่ งปลูกสร้าง
ของโครงการเจ้าพระยา เอสเตท ภายใต้สัญญาหลักประกันแบบมีเงื่อนไข (ดูหมายเหตุขอ้ 17.2)
9.

สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2559
ดอกเบี้ยค้างรับ - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุขอ้ 24.4)
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน
ลูกหนี้กรมสรรรพากร
อื่น ๆ
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

18,446,288
143,649,994
21,470,013
183,566,295

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2559

280,476,101
17,277,821 18,412,388
109,303,630
19,379,590 12,121,632
145,961,041 311,010,121

225,981,574
17,253,685
6,180,075
249,415,334
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10. เงินฝากธนาคารทีใ่ ช้ เป็ นหลักประกัน
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็ นหลักประกัน ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2559
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็ นหลักประกันสําหรับ
บริ การรับชําระเงิน
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็ นหลักประกันสําหรับ
การออกหุน้ กูร้ ะยะยาว (ดูหมายเหตุขอ้ 18.3)
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็ นหลักประกันการชําระเงิน
ตามสัญญาก่อสร้าง (Escrow Account)
(ดูหมายเหตุขอ้ 17.2)
รวมเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็ นหลักประกัน

202,184

202,184

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2559
-

-

57,607,375

-

57,607,375

-

927,995,315
985,804,874

801,215,131
801,417,315

57,607,375

-

11. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เผื่อขาย
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย ประกอบด้วย
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ราคาทุน/
มูลค่ า
ราคาทุน/
มูลค่ า
ราคาตามบัญชี ยุติธรรม ราคาตามบัญชี ยุติธรรม
หลักทรัพ ย์ เผื่อขาย
ตราสารทุนในความต้องการของตลาด
หุน้ สามัญ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ้ื อหุน้ สามัญ
หน่วยลงทุน
บวก กําไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

234,402,269 220,408,992 234,402,269
2,299,478
144,375,000 134,250,000 147,000,000
(21,818,799)
21,877,484
356,958,470 356,958,470 403,279,753

246,429,498
6,850,255
150,000,000
403,279,753
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รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายที่เกิดขึ้ นในระหว่างงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน มีดงั นี้

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม
ยอดขายหลักทรัพย์
เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
403,279,753
406,086,205
(53,151,000)
(2,625,000)
(43,696,283)
45,504,613
356,958,470
398,439,818

12. อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 บริ ษทั ซี จียเู ค 1 จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้เข้าซื้ ออสังหาริ มทรัพย์
ซึ่งตั้งอยูท่ ี่เมืองไบรตัน ประเทศอังกฤษ ประกอบด้วย ที่ดิน อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง ทรัพย์สินดังกล่าวได้
มี สัญ ญาเช่ ากับ ผูเ้ ช่ ารายหนึ่ งซึ่ งใช้ทรั พย์สินนั้นในการประกอบธุ รกิ จโรงเรี ยน โดยสัญ ญาเช่ ามี อายุ
คงเหลือประมาณ 16 ปี
รายการกระทบยอดของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนสําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
มีดงั นี้

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
บวก ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
842,742,946
4,017,140
846,760,086

ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ซี จียูเค 1 จํากัด ได้จดจํานองที่ ดินและ
อาคารดังกล่าวเพื่อเป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินต่างประเทศแห่ งหนึ่ ง
(ดูหมายเหตุขอ้ 17.3)
รายการที่รับรู ้ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นซึ่ งเกิดจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
สําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานทางตรงที่เกิดจากอสังหาริ มทรัพย์
เพือ่ การลงทุนซึ่งก่อให้เกิดรายได้คา่ เช่าสําหรับงวด

12,868,055
769,407
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(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานทางตรงที่เกิดจากอสังหาริ มทรัพย์
เพือ่ การลงทุนซึ่งก่อให้เกิดรายได้คา่ เช่าสําหรับงวด

26,058,658
1,575,096

13. สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี/ภาษีเงินได้ นิติบุคคล
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี ที่เกิดขึ้นระหว่างงวดหกเดื อน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559
สินทรัพ ย์ (หนีส้ ิ น) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
(กําไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
สินทรัพ ย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

5,850,390
(4,375,497)
1,436,318
2,911,211

รายการทีร่ ับรู้
ในกําไรหรื อ
ขาดทุน
รายได้ (ค่าใช้ จ่าย)

รายการทีร่ ับรู้
ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

297,330
297,330

8,739,257
8,739,257

“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
30 มิถุนายน
2560
5,850,390
4,363,760
1,733,648
11,947,798
(หน่ วย : บาท)

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558
สินทรัพ ย์ (หนีส้ ิ น) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
(กําไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ต่างประเทศ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
สินทรัพ ย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

5,850,390
6,293,413
(2,304,374)
1,185,539
11,024,968

รายการทีร่ ับรู้
ในกําไรหรื อ
ขาดทุน
รายได้ (ค่าใช้ จ่าย)

รายการทีร่ ับรู้
ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
30 มิถุนายน
2559

-

(9,100,923)

5,850,390
(2,807,510)

280,643
280,643

2,304,374
(6,796,549)

1,466,182
4,509,062

NOTES.DOCX

- 16 (หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559
สินทรัพ ย์ (หนีส้ ิ น) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
(กําไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
สินทรัพ ย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

5,850,390
(4,375,497)
1,436,318
2,911,211

รายการทีร่ ับรู้
ในกําไรหรื อ
ขาดทุน
รายได้ (ค่าใช้ จ่าย)

รายการทีร่ ับรู้
ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

297,330
297,330

8,739,257
8,739,257

“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
30 มิถุนายน
2560
5,850,390
4,363,760
1,733,648
11,947,798
(หน่ วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558
สินทรัพ ย์ (หนีส้ ิ น) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
(กําไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
สินทรัพ ย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

5,850,390
6,293,413
1,185,539
13,329,342

รายการทีร่ ับรู้
ในกําไรหรื อ
ขาดทุน
รายได้ (ค่าใช้ จ่าย)
280,643
280,643

รายการทีร่ ับรู้
ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

(9,100,923)
(9,100,923)

“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
30 มิถุนายน
2559
5,850,390
(2,807,510)
1,466,182
4,509,062

ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่ม บริ ษทั และบริ ษ ทั มี ขาดทุ นทางภาษี ที่ยงั
ไม่ได้ใช้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2560
2559
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้

1,122,376,705

650,296,829

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2560
2559
475,612,611

355,489,193

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ไม่ได้บนั ทึ กสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่าง
ชัว่ คราวที่เกิดจากขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ เนื่ องจากผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั พิจารณา
แล้วเห็นว่ายังมีความไม่แน่ นอนว่าจะสามารถใช้ประโยชน์ทางภาษีสาํ หรับผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
ดังกล่าวในอนาคต
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ภาษี เงิ น ได้ที่ รั บ รู ้ ใ นกําไรขาดทุ น สําหรั บ งวดสามเดื อ นและงวดหกเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน
ประกอบด้วย
(หน่ วย : บาท)

ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลแตกต่างชัว่ คราว
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิม่ ขึ้น
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงในงบกําไรขาดทุนและ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2560
2559
2560
2559
1,714,063
(148,665)

(140,321)

(148,665)

(140,321)

1,565,398

(140,321)

(148,665)

(140,321)
(หน่ วย : บาท)

ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลแตกต่างชัว่ คราว
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงในงบกําไรขาดทุนและ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2560
2559
2560
2559
3,539,711
(297,330)

(280,643)

(297,330)

(280,643)

3,242,381

(280,643)

(297,330)

(280,643)

ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
ประกอบด้วย
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
ก่ อนภาษี
เงินได้
(กําไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจาก
การแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ
รวม

2560
(รายได้) ค่ าใช้ จ่าย
ภาษีเงินได้

สุ ทธิจาก
ภาษีเงินได้

ก่ อนภาษี
เงินได้

2559
(รายได้) ค่ าใช้ จ่าย
ภาษีเงินได้

สุ ทธิจาก
ภาษีเงินได้

39,076,788

(7,815,358)

31,261,430

19,351,263

(3,870,252)

15,481,011

(32,738,080)
6,338,708

(7,815,358)

(32,738,080)
(1,476,650)

77,772,406
97,123,669

12,488,444
8,618,192

90,260,850
105,741,861
(หน่ วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
ก่ อนภาษี
เงินได้
(กําไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
รวม

39,076,788
39,076,788

2560
(รายได้) ค่ าใช้ จ่าย
ภาษีเงินได้
(7,815,358)
(7,815,358)

สุ ทธิจาก
ภาษีเงินได้

ก่ อนภาษี
เงินได้

31,261,430
31,261,430

19,351,263
19,351,263

2559
(รายได้) ค่ าใช้ จ่าย
ภาษีเงินได้
(3,870,252)
(3,870,252)

สุ ทธิจาก
ภาษีเงินได้
15,481,011
15,481,011
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งบการเงินรวม
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
ก่ อนภาษี
เงินได้
(กําไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจาก
การแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ
รวม

2560
(รายได้) ค่ าใช้ จ่าย
ภาษีเงินได้

สุ ทธิจาก
ภาษีเงินได้

2559
(รายได้) ค่ าใช้ จ่าย
ภาษีเงินได้

ก่ อนภาษี
เงินได้

สุ ทธิจาก
ภาษีเงินได้

43,696,283

(8,739,257)

34,957,026

(45,504,613)

9,100,923

(36,403,690)

(6,283,145)
37,413,138

(8,739,257)

(6,283,145)
28,673,881

151,736,492
106,231,879

(2,304,374)
6,796,549

149,432,118
113,028,428
(หน่ วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
ก่ อนภาษี
เงินได้
(กําไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
รวม

43,696,283
43,696,283

2560
(รายได้) ค่ าใช้ จ่าย
ภาษีเงินได้
(8,739,257)
(8,739,257)

2559
(รายได้) ค่ าใช้ จ่าย
ภาษีเงินได้

สุ ทธิจาก
ภาษีเงินได้

ก่ อนภาษี
เงินได้

34,957,026
34,957,026

(45,504,613)
(45,504,613)

สุ ทธิจาก
ภาษีเงินได้

9,100,923
9,100,923

(36,403,690)
(36,403,690)

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างภาษี เงิ นได้กบั ผลคู ณ ของกําไรสุ ทธิ ทางบัญ ชี กบั อัตราภาษี ที่ใช้
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน สามารถแสดงได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2559

2560

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้คาํ นวณในอัตรา ณ วันที่ในรายงาน
ภาษีเงินได้ของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศซึ่ งคํานวณจากฐานรายได้
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนํามาหักภาษีได้
ผลกระทบของขาดทุนทางภาษีที่คาดว่าจะไม่ได้ใช้และผลประโยชน์ของ
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้รับรู ้ในงวดก่อนแต่นาํ มาใช้ลดค่าใช้จ่ายภาษี
เงินได้ในงวดปั จจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวกับผลแตกต่างชัว่ คราว
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงในงบกําไรขาดทุนและ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

จํานวน
บาท
(116,437,364)
(23,287,473)
1,714,063
112,860

อัตราภาษี
ร้ อยละ
20.00

23,174,613
(148,665)
1,565,398

จํานวน
บาท
(71,735,052)
(14,347,010)
291,528

อัตราภาษี
ร้ อยละ
20.00

14,055,482
(140,321)
(1.34)

(140,321)

0.20
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กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คาํ นวณในอัตรา ณ วันที่ในรายงาน
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนํามาหักภาษีได้
ผลกระทบของขาดทุนทางภาษีที่คาดว่าจะไม่ได้ใช้และผลประโยชน์ของ
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้รับรู ้ในงวดก่อนแต่นาํ มาใช้ลดค่าใช้จ่ายภาษี
เงินได้ในงวดปั จจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวกับผลแตกต่างชัว่ คราว
รายได้ภาษีเงินได้ที่แสดงในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2560
จํานวน
อัตราภาษี
บาท
ร้ อยละ
(54,155,814)
(10,831,163)
20.00
98,979

2559
จํานวน
อัตราภาษี
บาท
ร้ อยละ
234,511,166
46,902,233
20.00
209,569

10,732,184
(148,665)
(148,665)

(47,111,802)
(140,321)
(140,321)

0.27

(0.06)

รายการกระทบยอดจํานวนเงิ นระหว่างภาษี เงิ นได้กบั ผลคู ณของกําไรสุ ทธิ ทางบัญชี กบั อัตราภาษี ที่ ใช้
สําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน สามารถแสดงได้ดงั นี้
งบการเงินรวม

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้คาํ นวณในอัตรา ณ วันที่ในรายงาน
ภาษีเงินได้ของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศซึ่ งคํานวณจากฐานรายได้
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนํามาหักภาษีได้
ผลกระทบของขาดทุนทางภาษีที่คาดว่าจะไม่ได้ใช้และผลประโยชน์ของ
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้รับรู ้ในงวดก่อนแต่นาํ มาใช้ลดค่าใช้จ่ายภาษี
เงินได้ในงวดปั จจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวกับผลแตกต่างชัว่ คราว
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงในงบกําไรขาดทุนและ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

2560
จํานวน
อัตราภาษี
บาท
ร้ อยละ
(186,885,191)
(37,377,038)
20.00
3,539,711
227,872

37,149,166
(297,330)
3,242,381

2559
จํานวน
อัตราภาษี
บาท
ร้ อยละ
(118,733,729)
(23,746,746)
20.00
403,310

23,343,436
(280,643)
(1.73)

(280,643)

0.24

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คาํ นวณในอัตรา ณ วันที่ในรายงาน
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนํามาหักภาษีได้
ผลกระทบของขาดทุนทางภาษีที่คาดว่าจะไม่ได้ใช้และผลประโยชน์ของ
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้รับรู ้ในงวดก่อนแต่นาํ มาใช้ลดค่าใช้จ่ายภาษี
เงินได้ในงวดปั จจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวกับผลแตกต่างชัว่ คราว
รายได้ภาษีเงินได้ที่แสดงในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2560
จํานวน
อัตราภาษี
บาท
ร้ อยละ
(77,014,357)
(15,402,871)
20.00
193,496

2559
จํานวน
อัตราภาษี
บาท
ร้ อยละ
274,438,067
54,887,613
20.00
302,629

15,209,375
(297,330)
(297,330)

(55,190,242)
(280,643)
(280,643)

0.39

(0.01)
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กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ใช้อตั ราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ในการคํานวณภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2559
14. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2559
เจ้ าหนีก้ ารค้ า
เจ้าหนี้การค้าในประเทศ
เจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ
รวมเจ้าหนี้การค้า
เจ้ าหนีอ้ ื่น
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินประกันผลงาน
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2559

5,765,196
14,756,509
20,521,705

23,220,672
5,561,062
28,781,734

1,194,516
1,194,516

1,695,392
1,695,392

29,262,140
23,143,852
113,402,392
186,330,089

18,676,854
56,406,084
73,292,438
177,157,110

6,437,195
7,535,192
10,490,856
25,657,759

6,813,496
19,751,927
12,471,712
40,732,527

15. ตัว๋ แลกเงิน
ตัว๋ แลกเงิน ประกอบด้วย

ตัว๋ แลกเงิน
หัก ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
รวมตัว๋ แลกเงิน

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2560
2559
690,000,000
1,500,000,000
(12,525,423)
(26,812,776)
677,474,577
1,473,187,224
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ตามที่ ที่ประชุ มคณะกรรมการครั้งที่ 2/2557 ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 ได้มีมติ อนุ มตั ิ ให้
ขยายวงเงินการออกและจําหน่ายตัว๋ เงินระยะสั้น (ตัว๋ แลกเงิน) จากเดิม 650 ล้านบาทเป็ น 1,000 ล้านบาท
ให้แก่บุคคลในวงจํากัดไม่เกิน 10 ฉบับ โดยมีอตั ราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 12 ต่อปี เพื่อเสริ มสภาพคล่อง
ทางการเงินของบริ ษทั ในการขยายธุรกิจและลงทุนในโครงการใหม่ ๆ โดยมอบอํานาจให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริ หารหรื อบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารมอบหมายดําเนิ นการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกตัว๋ แลกเงิน
ของบริ ษทั
ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2558 ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 ได้มีมติอนุ มตั ิให้
ขยายวงเงินการออกและจําหน่ายตัว๋ เงินระยะสั้น (ตัว๋ แลกเงิน) จากเดิม 1,000 ล้านบาท เป็ น 1,500 ล้านบาท
เสนอขายกรณี ทวั่ ไปหรื อกรณี วงจํากัดประเภทผูล้ งทุนรายใหญ่และ/หรื อผูล้ งทุนสถาบัน โดยไม่จาํ กัด
จํานวนฉบับ หรื อกรณี วงจํากัด ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 10 ฉบับ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ออกและเสนอขายตัว๋ แลกเงินระยะสั้น
ให้แ ก่นกั ลงทุนในวงจํากัด โดยออกตัว๋ แลกเงินชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีประกัน
ดังนี้

วันทีอ่ อกตั๋วแลกเงิน

21 ตุลาคม 2559 3 พฤษภาคม 2560

วันทีอ่ อกตั๋วแลกเงิน

27 มิถุนายน 2559 22 พฤศจิกายน 2559

มูลค่า
คงเหลือ
(บาท)
690,000,000

มูลค่า
คงเหลือ
(บาท)
1,500,000,000

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
อัตราดอกเบีย้
อายุคงเหลือ
วันครบกําหนด
ต่ อปี
(วัน)
ไถ่ ถอน
(ร้ อยละ)
6.00 - 7.00
18 - 196
18 กรกฎาคม 2560 12 มกราคม 2561
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบีย้
อายุคงเหลือ
วันครบกําหนด
ต่ อปี
(วัน)
ไถ่ ถอน
(ร้ อยละ)
5.42 - 7.00
20 - 230
20 มกราคม 2560 18 สิ งหาคม 2560

ในวันที่ออกตัว๋ แลกเงิน บริ ษทั ได้ถูกหักดอกเบี้ยไว้ล่วงหน้าและบริ ษทั ได้ทยอยรับรู ้ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
เป็ นต้นทุนทางการเงินตามระยะเวลาของตัว๋ แลกเงิน
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16. หนีส้ ิ นหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

เจ้าหนี้ - นิติบุคคลอาคารชุด
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
อื่น ๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม
“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2559
1,546,237
3,582,307
14,989,039
9,396,091
13,498,711
24,212,750
5,995,697
2,412,258
997,006
542,178
2,301,415
2,916,513
39,328,105
43,062,097

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2559
1,546,237 3,582,307
2,337,329
1,356,165
5,645,541
3,016,581
472,361
307,159
2,248,510
2,864,507
12,249,978 11,126,719

17. เงินกู้ยืมระยะยาว
เงินกูย้ มื ระยะยาว ประกอบด้วย
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินต่างประเทศ (ดูหมายเหตุขอ้ 17.3)
เงินกูย้ มื ระยะยาว (ดูหมายเหตุขอ้ 17.2)
รวมเงินกูย้ มื ระยะยาว

ณ วันที่
30 มิถุนายน
2560

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

402,354,000
2,393,977,449
2,796,331,449

400,297,500
1,563,785,901
1,964,083,401
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17.1 เมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2555 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญากูย้ มื เงินระยะยาวกับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภท
เงินกูย้ มื ระยะยาว

LG, LC, DLC

วงเงิน
เงื่อนไขการชําระคืนเงินต้ น อัตราดอกเบีย้
868 ล้านบาท แบ่งเป็ น
- ปลอดหลักประกันในอัตรา MLR ต่อปี
ร้อยละ 65 ของราคาขาย
- วงเงินค่าที่ดินจํานวน 80 ล้านบาท
และกําหนดการชําระคืน
เบิกใช้เมื่อมีการดําเนินการเกี่ยวกับ
หนี้ข้นั ตํ่าต่อตารางเมตร
หลักประกันเรี ยบร้อยแล้วภายใน
ของห้องชุดแต่ละยูนิต
วันที่ 5 ตุลาคม 2555
ไม่ต่าํ กว่า 34,775 บาท
ซึ่งบริ ษทั ได้เบิกใช้แล้วในวันที่
6 สิ งหาคม 2555
- วงเงินค่าพัฒนา ค่าก่อสร้างและ
ค่าตกแต่งจํานวน 788 ล้านบาท
โดยมีการเบิกใช้เป็ น 4 ครั้ง
ตามเงื่อนไขในสัญญา ระยะเวลา
วงเงิน 5 ปี นับจากเงินกูง้ วดแรก
15 ล้านบาท

หลักประกัน
- จดจํานองที่ดินและ
สิ่ งปลูกสร้างในอนาคต
ของโครงการอิลีเม้นท์
ทุนจดจํานอง 883
ล้านบาท (ดูหมายเหตุ
ข้อ 8.1)
- คํ้าประกันโดย
กรรมการบริ ษทั
ภายในวงเงิน 883
ล้านบาท
ตลอดระยะเวลาที่กเู้ งิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ไม่มีเงินกูย้ ืมระยะยาวดังกล่าวแล้ว
ทั้งนี้ เมื่ อวันที่ 24 มี นาคม 2560 บริ ษ ัทได้ยกเลิ กวงเงิ นกู้ดังกล่ าว และได้ปลอดจํานองหลักประกัน
ทั้งหมด โดยในวันเดียวกันบริ ษทั ได้จดจํานองที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างของโครงการอิลีเม้นท์ เพื่อ
เป็ นหลักประกันการออกหุน้ กูร้ ะยะยาว (ดูหมายเหตุขอ้ 18.3)
17.2 เมื่อวันที่ 26 สิ งหาคม 2559 บริ ษทั แลนด์มาร์ ค โฮลดิ้งส์ จํากัด (“บริ ษทั ย่อย”) (“ผูว้ า่ จ้าง”) ได้ทาํ สัญญา
ก่อสร้างโครงการเจ้าพระยา เอสเตท กับบริ ษทั บีซีอีจี ไทย อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (“ผูร้ ับจ้าง”)
ซึ่ งตามสัญญาดังกล่าวผูร้ ับจ้างมีสิทธิ ในการโอนสิ ทธิ เรี ยกร้องในหนี้ ค่าก่อสร้างให้กบั ธนาคาร
ในต่างประเทศแห่ งหนึ่งที่ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินในโครงการนี้ นอกจากนั้นตามสัญญา
ดังกล่าว บริ ษทั ย่อยจะจ่ายชําระเงินให้แก่ผูร้ ับจ้างและ/หรื อธนาคารในต่างประเทศแห่ งหนึ่ ง
ตามคําสั่งของผูร้ ับจ้างทั้งจํานวนเมื่อครบกําหนดชําระในวันที่ 20 กันยายน 2563 ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อย
จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบภาระดอกเบี้ยตามที่ตกลงกันในสัญญา และเพื่อเป็ นหลักประกันให้กบั ผูร้ ับจ้าง
บริ ษทั ย่อยได้วางหลักประกันต่อผูร้ ับจ้าง โดยมีรายละเอียดของหลักประกันดังนี้
- จํานําหุน้ ในบริ ษทั แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จํากัด ทั้งจํานวน
- สิ ทธิในการสวมสิ ทธิการเช่าที่ดิน และการจดจํานองสิ่ งปลูกสร้างของโครงการ เจ้าพระยา เอสเตท
ภายใต้สัญญาหลักประกันแบบมีเงื่อนไข โดยการบังคับใช้สิทธิ ในการสวมสิ ทธิ และการ
จดจํานองดังกล่าวจะดําเนินการได้กต็ ่อเมื่อปรากฏเหตุตามที่ระบุไว้ในสัญญา
- บัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็ นหลักประกัน (Escrow Account) ของบริ ษทั ย่อย (ดูหมายเหตุขอ้ 10)
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ย่อยมียอดคงค้างสําหรับเจ้าหนี้
ค่าก่อสร้างจํานวน 484.09 ล้านบาท และ 314.26 ล้านบาท ตามลําดับ และเงินกูย้ ืมระยะยาว
ตามสัญญาก่อสร้างดังกล่าวจํานวน 2,393.98 ล้านบาท และ 1,563.79 ล้านบาท ตามลําดับ
17.3 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 บริ ษทั ซี จียูเค 1 จํากัด (“บริ ษทั ย่อย”) ได้ทาํ สัญญาเงินกูก้ บั ธนาคาร
ในต่างประเทศแห่ งหนึ่งในจํานวน 9 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง เงินกูย้ มื ดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี้ยเท่ากับ
Base Rate บวกร้อยละ 3 ต่อปี กําหนดชําระคืนเงินต้นทั้งหมดในวันที่ 17 ตุลาคม 2564 โดยบริ ษทั ย่อย
ได้จดจํานองที่ดินและอาคารเพื่อเป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันเงินกูย้ ืมดังกล่าว (ดูหมายเหตุขอ้ 12)
โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของเงินกูย้ มื
จํานวน 402.35 ล้านบาท และ 400.30 ล้านบาท ตามลําดับ
18. หุ้นกู้ระยะยาว
หุน้ กูร้ ะยะยาว ประกอบด้วย
(หน่ วย : บาท)

หุน้ กูร้ ะยะยาวส่ วนที่จะครบกําหนดภายใน 1 ปี
หุน้ กูร้ ะยะยาว
รวมหุน้ กูร้ ะยะยาว

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
“ยังไม่ ได้
“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ตรวจสอบ”
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
1,000,000,000
1,000,000,000
900,000,000 1,150,000,000 900,000,000 1,150,000,000
1,900,000,000 1,150,000,000 1,900,000,000 1,150,000,000
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เมื่ อวัน ที่ 21 สิ งหาคม 2558 ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น มี ม ติ อ นุ ม ตั ิ ให้บ ริ ษ ัท ออกและเสนอขายหุ ้น กู้
ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรื อในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า โดยบริ ษทั ได้ออกจําหน่าย
หุน้ กูร้ ะยะยาว ดังนี้
18.1 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 บริ ษทั ออกจําหน่ายหุ น้ กูอ้ ายุ 3 ปี จํานวน 150 ล้านบาท ให้แก่นกั ลงทุน
สถาบัน และ/หรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ โดยเป็ นหุน้ กูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือ ไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกัน
และไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ ซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.25 ต่อปี ชําระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน กําหนด
จ่ายดอกเบี้ ยงวดแรกวันที่ 24 ธันวาคม 2558 โดยหุ ้นกู้ครบกําหนดชําระคื นวันที่ 24 กันยายน 2561
ภายใต้เงื่อนไขที่บริ ษทั ต้องดํารงอัตราส่ วนของหนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ไม่เกิน 2.5 : 1 ณ วันสิ้ นงวดปี บัญชีของแต่ละปี ตลอดอายุของหุน้ กู้
18.2 เมื่ อวันที่ 25 กันยายน 2558 บริ ษ ทั ออกจําหน่ ายหุ ้นกู้อายุ 2 ปี 6 เดื อน จํานวน 1,000 ล้านบาท
ให้แก่นกั ลงทุนสถาบัน และ/หรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ โดยเป็ นหุ ้นกูช้ นิ ดระบุชื่อผูถ้ ือ ไม่ดอ้ ยสิ ทธิ
ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ ซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.00 ต่อปี ชําระดอกเบี้ย
ทุก 3 เดือน กําหนดจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกวันที่ 25 ธันวาคม 2558 โดยหุ ้นกูค้ รบกําหนดชําระคืน
วันที่ 25 มีนาคม 2561 ภายใต้เงื่อนไขที่บริ ษทั ต้องดํารงอัตราส่ วนของหนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย
ต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ไม่เกิน 2.5 : 1 ณ วันสิ้ นงวดปี บัญชีของแต่ละปี ตลอดอายุของหุน้ กู้
18.3 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 บริ ษทั ออกจําหน่ายหุ ้นกูอ้ ายุ 2 ปี จํานวน 750 ล้านบาท ให้แก่นกั ลงทุน
สถาบัน และ/หรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ โดยเป็ นหุน้ กูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ มีประกัน
และมีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ ซึ่งมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.00 ต่อปี ชําระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน กําหนด
จ่ายดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 24 มิถุนายน 2560 โดยหุ น้ กูค้ รบกําหนดชําระคืนในวันที่ 24 มีนาคม 2562
โดยบริ ษ ทั ได้จดจํานองที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้ างของโครงการอิ ลีเม้นท์เป็ นหลักประกัน โดยมี
วงเงินจํานองจํานวน 750 ล้านบาท นอกจากนั้นบริ ษทั ยังได้เปิ ดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อใช้เป็ น
หลัก ประกัน ในการออกหุ ้ น กู้ (ดู ห มายเหตุ ข ้อ 10) โดยในวัน จดทะเบี ย นโอนกรรมสิ ท ธิ์
โครงการอิลีเม้นท์ บริ ษทั จะต้องฝากเงินเข้าบัญชีดงั กล่าวไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของราคาขาย
19. ภาระผูกพันผลประโยชน์ ของพนักงานหลังออกจากงาน
บริ ษทั มีโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน ซึ่ ง
จัดเป็ นโครงการผลประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ดงั กล่าว
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ค่าใช้จ่ายที่บนั ทึกในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นตามโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้
สําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน มีดงั นี้

ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวม

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2560
2559
680,485
560,264
62,839
141,343
743,324
701,607

ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวม

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2560
2559
1,360,970
1,120,527
125,678
282,686
1,486,648
1,403,213

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ มีดงั นี้

ยอดยกมาของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
หัก กําไรจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ยอดยกไปของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2560
2559
7,181,590
5,927,695
1,360,970
1,918,401
125,678
207,469
8,668,238
8,053,565
8,668,238

(871,975)
7,181,590
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ข้อสมมติ หลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ ใช้ในการคํานวณภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ร้ อยละต่ อปี
ร้ อยละต่ อปี
ข้อสมมติทางการเงิน
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
อัตราการลาออกของพนักงาน

3.50
6.80

3.50
6.80

4.00

4.00

ข้อสมมติ ที่สําคัญ ในการกําหนดภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ประกอบด้วย อัตราคิดลด และอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน การวิเคราะห์ความอ่อนไหวดังต่อไปนี้
ได้พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ที่เกี่ยวข้องที่อาจเป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานในขณะที่ขอ้ สมมติอื่นคงที่
(หน่ วย : บาท)
ผลกระทบต่ อมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ พ นักงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราคิดลด - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
อัตราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1

(1,015,002)
1,263,386
1,228,084
(1,008,545)

(1,015,002)
1,263,386
1,228,084
(1,008,545)

การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหวข้างต้นอาจไม่ ได้แสดงถึ งการเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ นจริ งในภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน เนื่ องจากเป็ นการยากที่การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติต่าง ๆ จะเกิดขึ้นแยกต่างหาก
จากข้อสมมติอื่นซึ่งอาจมีความสัมพันธ์กนั
นอกจากนี้ ในการแสดงการวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้น มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน คํานวณโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit
Method) ซึ่ งเป็ นวิธีเดียวกันกับการคํานวณภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานที่รับรู ้
ในงบแสดงฐานะการเงิน
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20. ทุนเรื อนหุ้น
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั มีมติเกี่ยวกับทุนที่สาํ คัญ ดังนี้
20.1 อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากจํานวน 10,814,953,771 บาท เป็ น 7,336,295,227 บาท
โดยการยกเลิกหุ ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้จาํ หน่ายจํานวน 3,478,658,544 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท
และอนุ มตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบี ยน
ของบริ ษทั โดยเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 บริ ษทั ได้ดาํ เนินการจดทะเบียนลดทุน และแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 4 กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ตามมติดงั กล่าวแล้ว
20.2 อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนทั้งสิ้ นจํานวน 1,629,832,727 บาท จากจํานวน 7,336,295,227 บาท
เป็ นจํานวน 8,966,127,954 บาท โดยการออกหุ น้ สามัญใหม่จาํ นวน 1,629,832,727 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ ละ 1.00 บาท โดยแบ่งเป็ น 2 ส่ วนดังนี้
20.2.1 อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบกําหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินทุนจํานวน 929,832,727
บาท โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่จาํ นวน 929,832,727 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
เพื่อรองรับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้กบั บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) เพื่อ
เป็ นการชําระค่าตอบแทนในการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริ ษทั โพรฟิ ท เวนเจอร์ส จํากัด
(“PVL”) ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 1.10 บาท รวมเป็ นมูลค่าทั้งสิ้ น 1,022,816,000 บาท
20.2.2 อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate) จํานวน 700,000,000
บาท โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่จาํ นวน 700,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
เพื่อจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจํากัด
(Private Placement)
และอนุ มตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริ ษทั ข้างต้น โดยเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 บริ ษทั ได้ดาํ เนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน และแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 4 กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ตามมติดงั กล่าวแล้ว
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20.3 อนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 1,629,832,727 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท ดังนี้
20.3.1 อนุ มตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงค์ จํานวน 929,832,727 หุ ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
ซึ่ งได้แก่บริ ษทั โพรฟิ ท เวนเจอร์ ส จํากัด (“PVL”) ซึ่ งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั
ในราคาหุ ้นละ 1.10 บาท รวมเป็ นมูลค่าทั้งสิ้ น 1,022,816,000 บาท เพื่อเป็ นการชําระค่าตอบแทน
ให้ กับ PVL ในการรั บโอนกิ จการทั้งหมดของ PVL ซึ่ งมี มู ลค่ าเท่ ากับ 1,022,816,000 บาท
แทนการชําระด้วยเงินสด โดยบริ ษทั ได้ดาํ เนินการจัดสรรหุ น้ ให้กบั PVL ตามมติดงั กล่าวแล้ว
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 (ดูหมายเหตุขอ้ 2.7) ทําให้บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว
เพิ่มขึ้นจากจํานวน 7,336,295,227 บาท เป็ น 8,266,127,954 บาท และส่ วนตํ่ากว่ามูลค่าหุน้ สามัญ
ลดลงจาก 1,652,501,083 บาท เป็ น 1,559,517,810 บาท
20.3.2 อนุ มตั ิจดั สรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate) จํานวนไม่เกิน
700,000,000 หุ ้น มู ลค่ าที่ ต ราไว้หุ้น ละ 1.00 บาท เพื่ อเสนอขายให้แก่ บุค คลในวงจํากัด
(Private Placement) ซึ่งไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษทั โดยบริ ษทั จะต้องดําเนิ นการ
ให้แล้วเสร็ จภายในวันที่บริ ษทั จะจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561
21. องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ประกอบด้วย
21.1 กําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย

ยอดคงเหลือต้นงวด
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ยอดคงเหลือปลายงวด

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2559
17,501,987 (25,173,651)
(43,696,283) 53,344,548
8,739,257
(17,455,039)

(10,668,910)
17,501,987

กําไร (ขาดทุ น) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุ นในหลักทรัพย์เผื่อขาย แสดงผลสะสมของกําไรและ
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขายที่ถูกรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสุ ทธิ
จากจํานวนที่ถูกจัดประเภทใหม่เข้ากําไรขาดทุนเมื่อเงินลงทุนนั้นถูกจําหน่ายหรื อมีการด้อยค่า
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21.2 ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ

ยอดคงเหลือต้นงวด
เพิม่ ขึ้น (ลดลง) ระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2559
(221,829,695)
9,217,495
6,283,145 (231,047,190)
(215,546,550) (221,829,695)

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศให้เป็ นสกุลเงินบาทได้รับรู ้ใน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และผลสะสมแสดงแยกเป็ นรายการต่างหากในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นภายใต้
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
22. ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
22.1 ค่าตอบแทนกรรมการนี้ เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริ ษทั ตามมาตรา 90 ของ
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กบั
กรรมการซึ่งดํารงตําแหน่งเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ด้วย
22.2

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารนี้เป็ นค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ที่ จ่ายให้แก่ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ องการ
เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารสําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2560
2559
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารที่สาํ คัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

1,140,000

1,140,000

9,149,870
276,252
10,566,122

7,730,204
323,020
9,193,224
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(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2560
2559
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารที่สาํ คัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

2,820,000

2,280,000

17,108,053
552,504
20,480,557

14,898,066
582,906
17,760,972

23. กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กําไร (ขาดทุ น) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน คํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญด้วย
จํานวนหุน้ ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกในระหว่างงวด ดังนี้

กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ (บาท)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2560
2559
2560
2559
(105,303,636) (57,481,054) (54,007,149) 234,651,487

จํานวนหุ ้นสามัญต้นงวด
ผลกระทบจากหุ น้ ที่ออกระหว่างงวด
จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก

7,336,295,227
296,320,320
7,632,615,547

7,336,294,461
7,336,294,461

7,336,295,227
296,320,320
7,632,615,547

7,336,294,461
7,336,294,461

(0.014)

(0.008)

(0.007)

0.032

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)

กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ (บาท)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2560
2559
2560
2559
(168,750,248) (81,494,300) (76,717,027) 274,718,710

จํานวนหุ ้นสามัญต้นงวด
ผลกระทบจากหุ น้ ที่ออกระหว่างงวด
จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก

7,336,295,227
148,978,724
7,485,273,951

7,336,294,461
7,336,294,461

7,336,295,227
148,978,724
7,485,273,951

7,336,294,461
7,336,294,461

(0.023)

(0.011)

(0.010)

0.037

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)
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24. รายการบัญชีกบั บุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่ เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่ มีอาํ นาจควบคุม
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อถูกควบคุมโดยกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
นอกจากนี้ บุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันยังหมายรวมถึ งบริ ษทั ร่ วมและบุ คคลซึ่ งมี อิทธิ พลอย่างเป็ น
สาระสําคัญกับกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ที่มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัว
ที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่บุคคลดังกล่าวมีอาํ นาจควบคุมหรื อมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญ
ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
24.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
(หน่ วย : บาท)
ชื่ อบริ ษทั

ประเภทธุรกิจ

จดทะเบีย นใน

ทุน
ชําระแล้ ว
“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”

ทุน
ชําระแล้ ว

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สั ดส่ วนเงินลงทุน (ร้ อยละ)
“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”

วิธีราคาทุน

“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”

ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน
2560
2559
2560
2559
2560
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จํากัด

ซื้ อขาย ให้เช่าและดําเนินงาน
ด้านอสังหาริ มทรัพย์
และถือหุน้ ในบริ ษทั อื่น
บริ ษทั บีซีอีจี คันทรี่ กรุ๊ ป เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
รับเหมาก่อสร้างอาคาร
และซ่ อมแซมอาคาร
บริ ษทั ซี จีดี ดาต้า จํากัด
ถือหุ น้ ในบริ ษทั อื่น
บริ ษทั ซี จีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จํากัด
ถือหุ น้ ในบริ ษทั อื่น
บริ ษทั ลีดดิ้ง สคูล พาร์ทเนอร์ ชิพ จํากัด
ถือหุ น้ ในบริ ษทั อื่น
บริ ษทั เอชวายยูเค จํากัด
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่ อย

เงินปันผลรับ

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

สํ าหรับงวดสามเดือน
และงวดหกเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2560
2559

ประเทศไทย 210,000,000 210,000,000

70.00

70.00

146,999,970

146,999,970

-

-

ประเทศไทย

1,000,000

99.99

99.99

999,970

999,970

-

-

583,137,484 583,137,484
547,579,834 547,579,834
224,088,126 224,088,126
42
42

100.00
100.00
97.13
100.00

100.00
100.00
97.13
100.00

583,137,484 583,137,484
547,579,834 547,579,834
217,662,851 217,662,851
42
42
1,496,380,151 1,496,380,151

-

224,908,913
224,908,913

ฮ่องกง
มอริ เชียส
เกิร์นซีย ์
เกิร์นซีย ์

1,000,000

24.2 เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลักษณะ
ความสัมพันธ์
บริษัทย่อย
บริ ษทั แลนด์มาร์ ค
โฮลดิ้งส์ จํากัด
บริ ษทั ลีดดิ้ง สคูล
พาร์ทเนอร์ ชิพ จํากัด
บริ ษทั เอชวายยูเค จํากัด
รวม

เป็ นผูถ้ ือหุน้ และ
มีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นผูถ้ ือหุน้ และ
มีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นผูถ้ ือหุน้ และ
มีกรรมการร่ วมกัน

“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
30 มิถุนายน
2560

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

เพิม่ ขึน้

ลดลง

นโยบายการคิด
ต้นทุน
เงินให้ ก้ยู ืม
ระหว่ างกัน

1,000,000,000

-

-

248,194,846

-

(9,939,653)

238,255,193 ร้อยละ 7.00 ต่อปี

8,718,740
1,256,913,586

-

(5,477,429)
(15,417,082)

3,241,311 ร้อยละ 7.00 ต่อปี
1,241,496,504

1,000,000,000 ร้อยละ 9.25 ต่อปี
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลักษณะ
ความสัมพันธ์
บริษัทย่อย
บริ ษทั แลนด์มาร์ ค
โฮลดิ้งส์ จํากัด
บริ ษทั ซีจียเู ค 1 จํากัด
รวม

เป็ นผูถ้ ือหุน้ และ
มีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นผูถ้ ือหุน้ และ
มีกรรมการร่ วมกัน

“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
30 มิถุนายน
2559

นโยบายการคิด
ต้นทุน
เงินให้ ก้ยู ืม
ระหว่ างกัน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558

เพิม่ ขึน้

ลดลง

1,000,000,000

-

-

1,000,000,000 ร้อยละ 9.25 ต่อปี

-

914,158,000 ร้อยละ 7.00 ต่อปี
1,914,158,000

1,000,000,000

914,158,000
914,158,000

(1) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาให้กูย้ ืมเงินกับบริ ษทั แลนด์มาร์ ค โฮลดิ้งส์ จํากัด
ในวงเงิน 100 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาในการเบิกเงินกูย้ ืมภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ลงนาม
ในสัญญากูย้ ืมเงิน เงินกูย้ ืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันและคิดดอกเบี้ ยในอัตราร้อยละ
9.25 ต่อปี และกําหนดชําระคืนภายใน 12 เดือน นับจากการเบิกเงินครั้ งแรก และเมื่อวันที่
17 กุมภาพันธ์ 2558 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาขยายระยะเวลาชําระคืนเงินให้กูย้ ืมดังกล่าว โดยกําหนดให้
ชําระคืนภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา
ต่อมาเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 บริ ษทั ได้ทาํ การแก้ไขสัญญาเงินให้กยู้ มื ดังกล่าวโดยกําหนดให้
ชําระคืนเมื่อทวงถาม
(2) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาให้กูย้ ืมเงินกับบริ ษทั แลนด์มาร์ ค โฮลดิ้งส์ จํากัด
เพิ่มเติมในวงเงิ น 800 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาในการเบิ กเงินกูย้ ืมภายใน 18 เดือนนับจาก
วัน ที่ล งนามในสัญ ญากู ย้ ืม เงิ น โดยบริ ษ ทั สามารถเรี ย กชํา ระเงิ น คืน ได้โ ดยการแจ้ง เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรก่อนล่วงหน้า 15 วัน เงินกูด้ งั กล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันและคิดดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 9.25 ต่อปี และกําหนดชําระคืนภายใน 18 เดือน นับจากการเบิกเงินครั้งแรก
และเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 บริ ษทั ได้ทาํ การแก้ไขสัญญาเงินให้กยู้ มื ดังกล่าวโดยกําหนดให้
ชําระคืนเมื่อทวงถาม
(3) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาให้กยู้ มื เงินกับบริ ษทั แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จํากัด
เพิ่มเติมในวงเงิน 100 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาในการเบิกเงินกูย้ ืมภายใน 12 เดือนนับจาก
วันที่ลงนามในสัญ ญากูย้ ืมเงิน เงินกูย้ ืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันและคิดดอกเบี้ ย
ในอัตราร้อยละ 9.25 ต่อปี และกําหนดชําระคืนภายใน 12 เดือน นับจากการเบิกเงินครั้งแรก
และเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 บริ ษทั ได้ทาํ การแก้ไขสัญญาเงินให้กยู้ ืมดังกล่าวโดยกําหนดให้
ชําระคืนเมื่อทวงถาม
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(4) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาให้กูย้ ืมเงินกับบริ ษทั ลีดดิ้ง สคูล พาร์ทเนอร์ ชิพ
จํากัด (“บริ ษ ทั ย่อย”) ในวงเงิ น 10.55 ล้านปอนด์สเตอร์ ลิ ง โดยมี ระยะเวลาในการเบิ กเงิ นกู้ยืม
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 เงินกูย้ ืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน และคิดดอกเบี้ ย
ในอัต ราร้อ ยละ 7.00 ต่อ ปี กํา หนดชํา ระคืน เมื่ อ ทวงถาม และในวัน เดี ยวกัน บริ ษ ัท ย่อ ย
ดังกล่าวได้เบิกเงินกูจ้ าํ นวน 10.55 ล้านปอนด์สเตอร์ ลิง หรื อเทียบเท่ากับ 472.82 ล้านบาท
โดยในวันดังกล่าวบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาให้บริ ษทั ย่อยดังกล่าวแปลงหนี้ เงินกูย้ ืมเป็ นทุนจํานวน
217.66 ล้านบาท ทําให้บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวเพิม่ ขึ้นด้วยจํานวนเดียวกัน
(5) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 บริ ษ ทั ได้ทาํ สัญญาให้กูย้ ืมเงินกับบริ ษทั เอชวายยูเค จํากัด
(“บริ ษ ัท ย่อ ย”) ในวงเงิ น 19.50 ล้า นปอนด์ส เตอร์ ลิ ง โดยมี ระยะเวลาในการเบิ ก เงิ น กู้ยืม
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เงินกูย้ ืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน และคิดดอกเบี้ ย
ในอัตราร้อยละ 7.00 ต่อปี กําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และวันที่
31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้เบิกเงินกูไ้ ปแล้วทั้งสิ้ นจํานวน 0.20 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง
24.3 เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลักษณะ
ความสัมพันธ์
บริษัทย่อย
บริ ษทั ซีจีดี ดิจิตอล
พาร์ทเนอร์ จํากัด
รวม

เป็ นผูถ้ ือหุน้ และ
มีกรรมการร่ วมกัน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559
453,232,085
453,232,085

เพิม่ ขึน้

19,316,728
19,316,728

ลดลง

-

“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
30 มิถุนายน
2560
472,548,813
472,548,813

นโยบายการคิด
ต้นทุน
เงินให้ ก้ยู ืม
ระหว่ างกัน
(หน่ วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลักษณะ
ความสัมพันธ์
บริษัทย่อย
บริ ษทั ซีจีดี ดิจิตอล
พาร์ทเนอร์ จํากัด
รวม

เป็ นผูถ้ ือหุน้ และ
มีกรรมการร่ วมกัน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558
-

เพิม่ ขึน้

740,880,000
740,880,000

ลดลง

(255,126,038)
(255,126,038)

“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
30 มิถุนายน
2559
485,753,962
485,753,962

นโยบายการคิด
ต้นทุน
เงินให้ ก้ยู ืม
ระหว่ างกัน
-
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เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญากูย้ ืมเงินกับบริ ษทั ซี จีดี ดิจิตอล พาร์ ทเนอร์ จํากัด
จํานวน 15 ล้านปอนด์สเตอร์ ลิง เงินกูย้ ืมดังกล่าวไม่มีหลักทรั พย์ค้ าํ ประกัน และไม่คิดดอกเบี้ ย
ระหว่างกัน กําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม ต่อมาเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริ ษทั ได้ชาํ ระคืนเงินกูย้ ืม
ดังกล่าว จํานวน 4.81 ล้านปอนด์สเตอร์ ลิง โดยสุ ทธิ ดว้ ยเงินปั นผลรับที่ประกาศจ่ายจากบริ ษทั
ซี จีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จํากัด แทนการจ่ายชําระเป็ นเงินสด
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเงินกูย้ ืมกับบริ ษทั ซี จีดี ดิจิตอล พาร์ ทเนอร์ จํากัด
เพิ่มเติม จํานวน 0.38 ล้านปอนด์สเตอร์ ลิง เงินกูย้ มื ดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน และไม่คิด
ดอกเบี้ยระหว่างกัน กําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม
24.4 ยอดคงเหลืออื่น ๆ และรายการค้ากับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นทรัพย์ หนี้ สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ส่ วนหนึ่ งของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั เกิ ดจากรายการกับ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บุคคลหรื อกิจการเหล่านี้ เกี่ยวข้องกันโดยการมีกรรมการร่ วมกันและ
การถือหุน้ ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภทมีดงั นี้
รายการ
ค่านายหน้าซื้ อหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมบริ การ

นโยบายการกําหนดราคา
ราคาตลาดซึ่งเป็ นอัตราเดียวกับที่ตวั แทนนายหน้าคิดกับลูกค้าทัว่ ไป
ราคาที่ตกลงตามสัญญาโดยเทียบเคียงราคาตลาด

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวที่มีนยั สําคัญ ดังนี้
ลักษณะความสั มพันธ์

ยอดคงเหลือ
บริษัทย่ อย
บริ ษทั แลนด์มาร์ ค โฮลดิ้งส์ จํากัด

เป็ นผูถ้ ือหุน้
และมีกรรมการร่ วมกัน

ลูกหนี้อื่น (ดูหมายเหตุขอ้ 7)
ดอกเบี้ยค้างรับ (ดูหมายเหตุขอ้ 9)
บริ ษทั ซีจีดี ดาต้า จํากัด

ดอกเบี้ยค้างรับ (ดูหมายเหตุขอ้ 9)

-

-

2,390,000
6,301,736
250,648,649 204,778,786

-

-

479,918,937 477,465,991

-

-

เป็ นผูถ้ ือหุน้
และมีกรรมการร่ วมกัน

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ซีจียเู ค 1 จํากัด

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
“ยังไม่ ได้
“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ตรวจสอบ”
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559

เป็ นผูถ้ ือหุน้
และมีกรรมการร่ วมกัน
16,464,145

16,386,037
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ลักษณะความสั มพันธ์

ยอดคงเหลือ (ต่อ)
บริษัทย่ อย (ต่อ)
บริ ษทั ลีดดิ้ง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จํากัด

เป็ นผูถ้ ือหุน้
และมีกรรมการร่ วมกัน

ดอกเบี้ยค้างรับ (ดูหมายเหตุขอ้ 9)
บริ ษทั เอชวายยูเค จํากัด

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
“ยังไม่ ได้
“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ตรวจสอบ”
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559

-

-

13,180,971

4,759,901

-

-

43
182,336

42
56,850

50,323,497

50,125,977

50,323,497

50,125,977

เป็ นผูถ้ ือหุน้
และมีกรรมการร่ วมกัน

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ดอกเบี้ยค้างรับ (ดูหมายเหตุขอ้ 9)
บริษัททีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริ ษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
เงินฝากสถาบันการเงิน
บริ ษทั คันทรี่ กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)

มีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นผูถ้ ือหุน้
และมีกรรมการร่ วมกัน

เงินลงทุนในหุน้ สามัญ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CGH-W1
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CGH-W2
บริ ษทั เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จํากัด
ตัว๋ แลกเงิน
ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า

220,408,992 246,429,498 220,408,992 246,429,498
896,412
3,406,364
896,412
3,406,364
1,403,066
3,443,891 1,403,066
3,443,891
มีกรรมการร่ วมกัน
200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000
1,054,686 6,752,931 1,054,686 6,752,931

บุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน
นายสดาวุธ เตชะอุบล
เงินรับล่วงหน้า

ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการ

นายเบน เตชะอุบล
เงินรับล่วงหน้า

ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการ

นางอรวรรณ เตชะอุบล
เงินรับล่วงหน้า

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

1,181,244

1,369,638

1,181,244

1,369,638

11,000,000

11,000,000

-

-

18,178,879

18,178,879

-

-
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ลักษณะความสัมพันธ์

รายได้และค่าใช้ จ่าย
บริษัทย่ อย
บริ ษทั แลนด์มาร์ ค โฮลดิ้งส์ จํากัด

เป็ นผูถ้ ือหุน้
และมีกรรมการร่ วมกัน

ดอกเบี้ยรับ
รายได้คา่ บริ การอื่น
รายได้คา่ เช่าช่วงที่ดิน
บริ ษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จํากัด

บริ ษทั เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จํากัด
ดอกเบี้ยจ่าย

23,061,644
6,000,000
750,000

23,061,644
6,000,000
750,000

-

-

-

224,908,913

-

-

4,154,615

-

-

56,521

589,625

เป็ นผูถ้ ือหุน้
และมีกรรมการร่ วมกัน

ดอกเบี้ยรับ
บริษัททีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริ ษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยรับ
ค่าธรรมเนียมในการออกหุน้ กู้

-

เป็ นผูถ้ ือหุน้
และมีกรรมการร่ วมกัน

ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั เอชวายยูเค จํากัด

เป็ นผูถ้ ือหุน้
และมีกรรมการร่ วมกัน

รายได้เงินปันผลรับ
บริ ษทั ลีดดิ้ง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จํากัด

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2560
2559
2560
2559

-

มีกรรมการร่ วมกัน
100,239
-

223,862
665,096

100,239
-

223,862
665,096

2,864,864

2,864,638

2,864,864

2,864,638

มีกรรมการร่ วมกัน
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ลักษณะความสัมพันธ์

รายได้และค่าใช้ จ่าย
บริษัทย่ อย
บริ ษทั แลนด์มาร์ ค โฮลดิ้งส์ จํากัด

เป็ นผูถ้ ือหุน้ และ
มีกรรมการร่ วมกัน

ดอกเบี้ยรับ
รายได้คา่ บริ การอื่น
รายได้คา่ เช่าช่วงที่ดิน
บริ ษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จํากัด

บริ ษทั คันทรี่ กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)

บุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน
นายสดาวุธ เตชะอุบล
รายได้จากการขายอาคารชุด

-

-

-

224,908,913

-

-

8,321,038

-

-

-

-

-

-

124,122

199,182
-

389,048
1,330,191

199,182
-

4,245,934

-

4,245,934

5,698,245

5,933,986

5,698,245

1,869,965

-

1,869,965

589,625

-

มีกรรมการร่ วมกัน
389,048
1,330,191

เป็ นผูถ้ ือหุน้
และมีกรรมการร่ วมกัน

รายได้เงินปันผลรับ
บริ ษทั เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จํากัด
ดอกเบี้ยจ่าย

46,123,288
12,000,000
1,500,000

เป็ นผูถ้ ือหุน้
และมีกรรมการร่ วมกัน

ดอกเบี้ยรับ
บริษัททีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริ ษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยรับ
ค่าธรรมเนียมในการออกหุน้ กู้

45,869,863
12,000,000
2,658,383

เป็ นผูถ้ ือหุน้
และมีกรรมการร่ วมกัน

ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั เอชวายยูเค จํากัด

-

เป็ นผูถ้ ือหุน้
และมีกรรมการร่ วมกัน

ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั ซีจียเู ค 1 จํากัด

เป็ นผูถ้ ือหุน้
และมีกรรมการร่ วมกัน

รายได้เงินปันผลรับ
บริ ษทั ลีดดิ้ง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จํากัด

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2560
2559
2560
2559

-

มีกรรมการร่ วมกัน
5,933,986

ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการ
-
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25. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
กลุ่มบริ ษทั ดําเนิ นกิ จการหลักในหลายส่ วนงาน คือธุ รกิ จลงทุนถือหุ ้นในบริ ษทั อื่น (Holding company)
และธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานสําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
รายการตัด
รวม
ธุรกิจอสั งหาริมทรัพ ย์
พัฒ นา
ลงทุนใน
บัญชี
อสั งหาริมทรัพ ย์ อสั งหาริมทรัพ ย์
ภายในประเทศ
ต่ างประเทศ
รายได้
รายได้จากภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายอาคารชุด
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานทางตรงที่เกิดจาก
อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
รวมค่าใช้จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิสาํ หรับงวด

86,028,157
4,211,136
90,239,293
49,833,551
61,304,302
36,788,438
1,219,000
10,566,122
159,711,413
(69,472,120)
(50,324,386)
(119,796,506)
148,665
(119,647,841)

12,876,219
12,876,219
769,407
1,152,595
2,197
1,924,199
10,952,020
(7,679,067)
3,272,953
(1,714,063)
1,558,890

(4,211,136)
(4,211,136)
(4,211,136)
4,297,325
86,189
86,189

98,904,376
98,904,376
49,833,551
769,407
61,304,302
37,941,033
1,221,197
10,566,122
161,635,612
(62,731,236)
(53,706,128)
(116,437,364)
(1,565,398)
(118,002,762)
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- 40 (หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
รายการตัด
รวม
ธุรกิจอสั งหาริมทรัพ ย์
พัฒ นา
ลงทุนใน
บัญชี
อสั งหาริมทรัพ ย์ อสั งหาริมทรัพ ย์
ภายในประเทศ
ต่ างประเทศ
รายได้
รายได้จากภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายอาคารชุด
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า
ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื่อขาย
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
รวมค่าใช้จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิสาํ หรับงวด

174,122,924
224,908,913
399,031,837
72,554,927
56,422,169
29,805,479
15,600,000
1,326,854
93,606
9,193,224
184,996,259
214,035,578
(51,594,733)
162,440,845
140,321
162,581,166

27,096
27,096
9,294,080
9,294,080
(9,266,984)
(9,266,984)
(9,266,984)

(224,908,913)
(224,908,913)

174,150,020
174,150,020

-

72,554,927
56,422,169
39,099,559

-

15,600,000
1,326,854

(224,908,913)
(224,908,913)
(224,908,913)

93,606
9,193,224
194,290,339
(20,140,319)
(51,594,733)
(71,735,052)
140,321
(71,594,731)
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- 41 (หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
รายการตัด
รวม
ธุรกิจอสั งหาริมทรัพ ย์
พัฒ นา
ลงทุนใน
บัญชี
อสั งหาริมทรัพ ย์ อสั งหาริมทรัพ ย์
ภายในประเทศ
ต่ างประเทศ
รายได้
รายได้จากภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายอาคารชุด
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานทางตรงที่เกิดจาก
อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
รวมค่าใช้จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิสาํ หรับงวด

226,996,220
8,445,160
235,441,380
105,012,424
134,184,171
72,404,643
20,480,557
332,081,795
(96,640,415)
(98,087,327)
(194,727,742)
297,330
(194,430,412)

26,066,549
26,066,549
1,575,096
1,525,964
3,101,060
22,965,489
(15,297,797)
7,667,692
(3,539,711)
4,127,981

(8,445,160)
(8,445,160)
(8,445,160)
8,620,019
174,859
174,859

253,062,769
253,062,769
105,012,424
1,575,096
134,184,171
73,930,607
20,480,557
335,182,855
(82,120,086)
(104,765,105)
(186,885,191)
(3,242,381)
(190,127,572)
(หน่ วย : บาท)

งบการเงินรวม
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
รายการตัด
รวม
ธุรกิจอสั งหาริมทรัพ ย์
พัฒ นา
ลงทุนใน
บัญชี
อสั งหาริมทรัพ ย์ อสั งหาริมทรัพ ย์
ภายในประเทศ
ต่ างประเทศ
รายได้
รายได้จากภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายอาคารชุด
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื่อขาย
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
รวมค่าใช้จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิสาํ หรับงวด

269,279,528
224,908,913
494,188,441

80,830,303
80,830,303

104,342,698
126,108,650
59,085,803

56,724,418

93,606
17,760,972
307,391,729
186,796,712
(104,727,413)
82,069,299
280,643
82,349,942

56,724,418
24,105,885
24,105,885
24,105,885

(224,908,913)
(224,908,913)
(224,908,913)
(224,908,913)
(224,908,913)

350,109,831
350,109,831
104,342,698
126,108,650
115,810,221
93,606
17,760,972
364,116,147
(14,006,316)
(104,727,413)
(118,733,729)
280,643
(118,453,086)
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งบการเงินรวม
ธุรกิจอสั งหาริมทรัพ ย์
รายการตัด
พัฒ นา
ลงทุนใน
บัญชี
อสั งหาริมทรัพ ย์ อสั งหาริมทรัพ ย์
ภายในประเทศ
ต่ างประเทศ
สิ นทรัพ ย์ รวม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 (“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

14,708,424,635
13,378,014,631

หนีส้ ิ นรวม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 (“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

8,521,149,411
7,197,536,447

1,835,195,319 (2,585,707,409)
1,828,010,900 (2,538,701,063)
708,506,662
711,166,948

(1,229,394,582)
(1,214,452,904)

รวม

13,957,912,545
12,667,324,468
8,000,261,491
6,694,250,491

26. สั ญญาทีส่ ํ าคัญ
26.1 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาร่ วมทุน (Joint Venture Agreement) กับบริ ษทั
บีซีอีจี ไทย อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด เพื่อให้บริ ษทั ดังกล่าวร่ วมลงทุ นในบริ ษทั แลนด์มาร์ ค
โฮลดิ้งส์ จํากัด (“บริ ษทั ย่อย”) โดยจะร่ วมกันพัฒนาโครงการเจ้าพระยา เอสเตท ภายใต้เงื่อนไข
ที่บริ ษทั บีซีอีจี ไทย อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด จะต้องชําระเงินค่าหุ ้นสามัญเป็ นเงินสดทั้งสิ้ น
จํานวน 60 ล้านดอลลาร์ สหรั ฐให้แก่บริ ษทั ย่อยเพื่อใช้พฒั นาโครงการนี้ โดยเฉพาะ ซึ่ งต่อมา
บริ ษทั ย่อยได้รับชําระค่าหุ ้นสามัญจากบริ ษทั ดังกล่าวตามที่ บริ ษทั ได้มีการทําสัญญาตกลงไว้
และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์แล้ว โดยภายหลังการ
เพิ่มทุ นดังกล่าวบริ ษทั และบริ ษ ทั บี ซี อีจี ไทย อิน เตอร์ เ นชัน่ แนล จํา กัด ถือ หุ ้น ในบริ ษทั
แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จํากัดในสัดส่ วนร้อยละ 70 และร้อยละ 30 ตามลําดับ
26.2

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาการให้บริ การดําเนิ นงานกับบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง
สําหรับการที่บริ ษทั ให้บริ การเกี่ยวกับการจัดการและการดําเนินงานแก่บริ ษทั ดังกล่าว โดยค่าบริ การ
คํานวณจากต้นทุนบวกส่ วนเพิม่ และเงื่อนไขการเลิกสัญญาเป็ นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญา

26.3

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 บริ ษทั แลนด์มาร์ ค โฮลดิ้งส์ จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
ได้เข้าทําสัญญาการใช้สิทธิกบั Four Seasons Hotel & Resorts Asia Pacific Pte Ltd. เพือ่ ใช้สิทธิ
การใช้ชื่อ “Four Seasons” ในส่ วนของการเป็ นเจ้าของและการดําเนิ นงานซึ่ งรวมถึงบริ การ
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและจําเป็ นทั้งหมดในการดําเนิ นงานด้านที่พกั อาศัยภายใต้โครงการ
เจ้าพระยา เอสเตท ตั้งแต่วนั ที่ 19 พฤศจิกายน 2557 จนกว่าจะปิ ดการขาย ทั้งนี้ Four Seasons
Hotel & Resorts Asia Pacific Pte Ltd. มีสิทธิ ได้รับค่าธรรมเนี ยมการใช้สิทธิ ซึ่ งคํานวณเป็ น
อัตราร้อยละของยอดรายได้ข้ นั ต้นของโครงการ
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27. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจจะเกิดขึน้
27.1 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีภาระผูกพันในด้านการพัฒนา
โครงการและก่อสร้างเป็ นจํานวนเงินประมาณ 1.25 ล้านบาท และ 3.91 ล้านบาท ตามลําดับ
27.2

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีหนังสื อคํ้าประกันการชําระหนี้
ของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง

27.3

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั แลนด์มาร์ ค โฮลดิ้งส์ จํากัด ซึ่ ง
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาว่าจ้างบริ ษทั บีซีอีจี ไทย อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด เป็ น
ผูร้ ับเหมาก่อสร้างโครงการเจ้าพระยา เอสเตท (ดูหมายเหตุขอ้ 17.2) โดยมีมูลค่าสัญญาคงเหลือ
จํานวน 9,240.73 ล้านบาท และ 10,120.16 ล้านบาท ตามลําดับ

27.4

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีภาระคํ้าประกันการปฎิบตั ิตามสัญญาจํานวน
0.50 ล้านปอนด์สเตอร์ ลิง หรื อเทียบเท่ากับ 22.40 ล้านบาท โดยภาระคํ้าประกันดังกล่าวมีเงิน
คํ้าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาของบริ ษทั ย่อยคํ้าประกันจํานวน 0.50 ล้านปอนด์สเตอร์ ลิง
ซึ่งเงินคํ้าประกันดังกล่าวได้แสดงรวมอยูใ่ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 21.80 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 บริ ษทั ย่อย
ได้ปฎิบตั ิตามสัญญาดังกล่าวครบถ้วนแล้ว ส่ งผลให้ไม่มีภาระคํ้าประกันอีกต่อไป และได้รับเงิน
คํ้าประกันคืนทั้งจํานวนแล้วในวันดังกล่าว

27.5

บริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่ดินซึ่งเป็ นที่ต้ งั สํานักงานและที่จอดรถสําหรับโครงการอิลีเม้นท์
และทําสัญญาเช่าที่ดินเพื่อใช้พฒั นาโครงการเจ้าพระยา เอสเตท สัญญาเช่าสํานักงานและรับบริ การ
สิ่ งอํานวยความสะดวก และสัญญาเช่ารถยนต์ โดยบริ ษทั มีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายชําระค่าเช่า ดังนี้

ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2560
2559
11,048,326
11,345,744
49,223,083
48,801,492
312,283,633
318,037,489
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28. การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับเครื่ องมือทางการเงิน
28.1 ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มียอดคงเหลือที่มี
สาระสําคัญของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน

28.2

งบการเงินรวม
“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2560
2559
20.59
21.01
9.65
10.10

(หน่ วย : ล้านปอนด์ สเตอร์ ลงิ )
งบการเงินเฉพาะกิจการ
“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2560
2559
6.19
6.38
21.31
20.93

งบการเงินรวม
“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2560
2559
27.44
31.48
84.69
52.31

(หน่ วย : ล้านดอลลาร์ สหรัฐ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2560
2559
-

มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
เนื่องจากสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินส่ วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จัดอยูใ่ น
ประเภทระยะสั้นและมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ ดังนั้นฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จึ งเชื่ อว่า
มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิน ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น เงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็ นหลักประกัน เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น เจ้าหนี้ จากการซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงิน กู ย้ ืม ระยะสั้ น ตัว๋ แลกเงิน หุ ้น กู ร้ ะยะยาวส่ วนที่ จ ะครบกําหนดภายใน 1 ปี แสดงมู ล ค่ า
ไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ ส่ วนหนี้สินทางการเงินระยะยาว ได้แก่ เจ้าหนี้
ค่าก่อสร้าง เงินกูย้ มื ระยะยาว และหุ น้ กูร้ ะยะยาว แสดงด้วยราคาตามบัญชี ซึ่งเท่ากับมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณ
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อย่างไรก็ตาม รายการสิ นทรัพย์บางรายการของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีการวัดมูลค่าในงบแสดง
ฐานะการเงิ นด้วยมู ลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานโดยตารางต่ อไปนี้ แสดงถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าว
สิ นทรัพ ย์

1. เงินลงทุนใน
หน่วยลงทุนที่
จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์
2. เงินลงทุนใน
หุ ้นสามัญและ
ใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ซ้ื อหุ ้น
สามัญที่จด
ทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์
3. เงินลงทุนใน
หน่วยลงทุน
4. อสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน

มูลค่ ายุติธรรม
(บาท)
“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ณ วันที่
30 มิถุนายน
2560
134,250,000

งบการเงินรวม
มูลค่ ายุติธรรม ลําดับชั้น
(บาท)
มูลค่ า
ยุติธรรม
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559
150,000,000

ระดับ 1

222,708,470

253,279,753

ระดับ 1

823,445

820,707

ระดับ 2

846,760,086

842,742,946

ระดับ 3

เทคนิคการประเมินมูลค่ า และ
ข้ อมูลที่ใช้ ในการวัดมูลค่ า
ยุติธรรม

ข้ อมูลที่ไม่
สามารถสั งเกต
ได้ ที่มี
นัยสํ าคัญ

ราคาเสนอซื้ อครั้งสุ ดท้ายของตลาด
หลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ณ
สิ้ นวัน ทํ า การสุ ดท้ า ยของรอบ
ระยะเวลารายงาน
ราคาเสนอซื้ อครั้งสุ ดท้ายของตลาด
หลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ณ
สิ้ นวัน ทํ า การสุ ดท้ า ยของรอบ
ระยะเวลารายงาน

ไม่เกี่ยวข้อง

ไม่เกี่ยวข้อง

มู ล ค่ าสิ นทรั พ ย์ สุ ทธิ ข องหน่ วย ไม่เกี่ยวข้อง
ลงทุน ณ สิ้ นวันทําการสุ ดท้ายของ
รอบระยะเวลารายงาน
ประมาณการกระแสเงิ นสดคิ ดลด ประมาณการ
โดยใช้วิธีรายได้ ข้อมู ลที่ ใช้ในการ กระแสเงิ น สด
วัดมูลค่ ายุติธรรม คื อ ประมาณการ และอัตราคิดลด
รายได้ และอัต ราคิ ด ลดกระแส
เงิ นสด ซึ่ งประเมิ นโดยผูป้ ระเมิ น
ราคาอิสระ
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สิ นทรัพ ย์

1. เงินลงทุนใน
หน่วยลงทุนที่
จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์
2. เงินลงทุนในหุ น้
สามัญและ
ใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ซ้ื อหุ ้น
สามัญที่จด
ทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์
3. เงินลงทุนใน
หน่วยลงทุน

มูลค่ ายุติธรรม
(บาท)
“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ณ วันที่
30 มิถุนายน
2560
134,250,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ ายุติธรรม ลําดับชั้น เทคนิคการประเมินมูลค่ า และ
(บาท)
มูลค่ า
ข้ อมูลที่ใช้ ในการวัดมูลค่า
ยุติธรรม
ยุติธรรม
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559
150,000,000

ระดับ 1

222,708,470

253,279,753

ระดับ 1

823,445

820,707

ระดับ 2

ข้ อมูลที่ไม่
สามารถสั งเกต
ได้ ที่มี
นัยสํ าคัญ

ราคาเสนอซื้ อครั้งสุ ดท้ายของตลาด
หลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ณ
สิ้ นวัน ทํา การสุ ดท้ า ยของรอบ
ระยะเวลารายงาน
ราคาเสนอซื้ อครั้งสุ ดท้ายของตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ณ สิ้ น
วั น ทํ าก าร สุ ด ท้ าย ข อ ง ร อ บ
ระยะเวลารายงาน

มู ล ค่ าสิ นทรั พ ย์สุ ทธิ ของหน่ วย
ลงทุน ณ สิ้ นวันทําการสุ ดท้ายของ
รอบระยะเวลารายงาน

ไม่เกี่ยวข้อง

ไม่เกี่ยวข้อง

ไม่เกี่ยวข้อง

29. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่ อ วัน ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการของบริ ษ ัท ลี ดดิ้ ง สคู ล พาร์ ท เนอร์ ชิ พ จํากัด
(“บริ ษทั ย่อย”) ได้มีมติอนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 5,000,000 ปอนด์สเตอร์ลิง (แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ
5,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 ปอนด์สเตอร์ลิง) เป็ น 5,035,370 ปอนด์สเตอร์ ลิง (แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 5,035,370
หุ น้ มูลค่าหุ ้นละ 1 ปอนด์สเตอร์ ลิง) โดยบริ ษทั ย่อยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
อย่างไรก็ตามบริ ษทั สละสิ ทธิ ในการซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าว ทําให้สัดส่ วนในการถือหุ ้น
ของบริ ษทั ลดลงจากเดิมร้อยละ 97.13 เป็ นร้อยละ 96.45
30. การอนุมตั งิ บการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่า งกาลนี้ ได้รับ อนุ ม ตั ิใ ห้อ อกงบการเงิ น จากกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามของบริ ษ ทั
เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2560
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