
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอคณะกรรมการ 
บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) 

 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จาํกดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ 
สาํหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2562 และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสาํหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น
ผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 
เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกี่ยวกบั
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการ
สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูร้ับผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
และวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี
ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ 
ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
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ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.7 บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญา
ท่ีทาํกับลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 
มาถือปฏิบติั โดยกลุ่มบริษทัเลือกใชว้ิธีรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงัจากการปรับใชม้าตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัน้ีเป็นรายการปรับปรุงกาํไรสะสมตน้งวดของงวดปัจจุบนั ทั้งน้ี ขอ้สรุปของขา้พเจา้มิได้
เปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 
 
 
 

 ชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 
วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด 



หมายเหตุ
“ยงัไม่ได้ “ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ” ตรวจสอบ”
ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 654,483,830      1,517,968,181   231,741,752        818,060,461      
เงินลงทุนชัว่คราว 6 201,693,868      100,502,312      201,693,868        100,502,312      
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 7 1,581,131,220   1,498,592,685   133,822,076        78,037,208        
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21.2 - - 809,727,015        820,905,043      
ท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค 8 7,424,302,982   5,792,756,254   591,617,272        17,338,733        
ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 9 316,568,385      - - -
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 10 606,088,135      477,498,789      387,303,257        359,858,780      
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 10,784,268,420 9,387,318,221   2,355,905,240     2,194,702,537   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 11 1,857,391,447   1,764,912,934   - -
เงินลงทุนเผื่อขาย 12 203,669,946      218,969,946      203,669,946        218,969,946      
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 21.1 - - 1,494,667,514     1,494,701,445   
เงินมดัจาํจ่ายล่วงหนา้คา่ก่อสร้าง 909,946,448      895,501,448      14,445,000          -
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 749,226,484      789,158,751      - -
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8,752,066,478   7,558,089,732   1,707,543,743     2,198,616,111   
สิทธิการเช่า 99,973,099        99,973,099        3,781,994,396     3,781,994,396   
คา่ความนิยม 3,614,375,768   3,614,375,768   - -
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 9,895,732          5,864,249          3,828,193            3,407,148          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - 38,340,870        40,883,194          38,340,870        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 14,404,910 28,392,716 7,000,265 21,290,972
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 16,210,950,312 15,013,579,513 7,254,032,251     7,757,320,888   

รวมสินทรัพย์ 26,995,218,732 24,400,897,734 9,609,937,491     9,952,023,425   

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2562

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

หน่วย : บาท



หมายเหตุ
“ยงัไม่ได้ “ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ” ตรวจสอบ”
ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2562 2561 2562 2561

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 13 485,725,083      522,070,801      43,550,128          35,753,475
เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21.4 - - 422,433,560        445,734,402
เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ท่ีเกิดจากสัญญา 4,184,614,558   3,863,059,642   1,261,244            3,217,199
เงินกูย้มืระยะส้ัน 7,887,640          8,312,624          - -
เงินกูย้มืระยะส้ันจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21.3 - - 415,268,987        438,889,250
ตัว๋แลกเงิน 14 294,852,637      437,095,119      294,852,637        437,095,119
ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 17 3,000,000,000   - 3,000,000,000     -
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 15 128,896,438      195,659,301      30,072,745          29,784,015
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 8,101,976,356   5,026,197,487   4,207,439,301     1,390,473,460   

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เจา้หน้ีคา่ก่อสร้าง 16.1 1,205,543,082   1,485,322,090   - -
เงินกูย้มืระยะยาว 16 11,628,410,529 8,954,080,829   - -
หุน้กูร้ะยะยาว 17 700,000,000 3,700,000,000 700,000,000 3,700,000,000
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,976,934 - - -
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 12,053,077        8,499,592          11,306,695          8,270,079          

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 13,549,983,622 14,147,902,511 711,306,695        3,708,270,079   
รวมหน้ีสิน 21,651,959,978 19,174,099,998 4,918,745,996     5,098,743,539   

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2562



หมายเหตุ
“ยงัไม่ได้ “ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ” ตรวจสอบ”
ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2562 2561 2562 2561

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ตอ่)
ส่วนของผูถื้อหุน้
ทุนเรือนหุน้ 18
ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 10,784,993,608 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1.00 บาท 10,784,993,608 10,784,993,608
หุน้สามญั 10,785,353,544 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1.00 บาท 10,785,353,544 10,785,353,544

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
หุน้สามญั 8,266,127,954 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1.00 บาท ชาํระครบแลว้ 8,266,127,954   8,266,127,954   8,266,127,954     8,266,127,954   

ส่วนตํ่ากวา่มูลคา่หุน้สามญั (1,559,517,810) (1,559,517,810) (1,559,517,810)   (1,559,517,810) 
ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (819,437,470) (819,437,470) (819,437,470) (819,437,470)
ส่วนปรับปรุงทุนจากการซ้ือธุรกิจแบบยอ้นกลบั (732,872,059)    (732,872,059)    - -
ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 1,578,638,448   1,578,638,448   - -

6,732,939,063   6,732,939,063   5,887,172,674     5,887,172,674   
ขาดทุนสะสม (1,273,888,289) (1,358,954,122) (1,064,895,320)   (910,546,929)    
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (486,428,915)    (422,836,205)    (131,085,859)      (123,345,859)    
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 4,972,621,859   4,951,148,736   4,691,191,495     4,853,279,886   

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 370,636,895      275,649,000      - -
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 5,343,258,754   5,226,797,736   4,691,191,495     4,853,279,886   

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 26,995,218,732 24,400,897,734 9,609,937,491     9,952,023,425   

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2562

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย : บาท



หมายเหตุ
2562 2561 2562 2561

รายได้
รายไดจ้ากการขายอาคารชุด 5,433,955          209,740,658      5,433,955            209,740,658      
รายไดค้า่นายหนา้ - 311,402             - 311,402             
รายไดค้า่เช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 24,303,231        25,851,193        - -
รายไดด้อกเบ้ีย 5,476,327          2,596,896          38,113,836          37,553,812        
รายไดเ้งินปันผล - 5,357,163          - 5,357,163          
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ 450,451,987      - 30,862,151          8,269,514          
กาํไรจากการปรับมูลคา่เงินลงทุนชัว่คราว 1,191,556          - 1,191,556            -
รายไดอ่ื้น 3,567,119          5,385,941          30,295,455          27,982,773        
รวมรายได้ 490,424,175      249,243,253      105,896,953        289,215,322      

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายอาคารชุด 3,805,787          121,489,636      3,805,787            121,489,636      
คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงานทางตรงท่ีเกิดจาก
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 1,412,553          1,502,353          - -

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 59,513,968        69,673,109        3,729,569            19,096,846        
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 193,745,263      77,941,295        75,224,516          71,368,853        
คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 20 18,314,742        17,915,687        18,314,742          17,915,687        
ขาดทุนจากการเลิกกิจการในบริษทัยอ่ย - - 33,931                 -
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ - 74,466,536        - -
ตน้ทุนทางการเงิน 214,872,374      157,965,328      159,744,122        144,387,278      
รวมค่าใช้จ่าย 491,664,687      520,953,944      260,852,667        374,258,300      

ขาดทุนก่อนภาษเีงนิได้ (1,240,512)        (271,710,691)    (154,955,714)      (85,042,978)      
รายไดภ้าษีเงินได้ 225,887             185,916             607,323               185,916             
ขาดทุนสุทธิสําหรับงวด (1,014,625)        (271,524,775)    (154,348,391)      (84,857,062)      

บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ
2562 2561 2562 2561

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน
  ในภายหลงั
ขาดทุนจากการปรับมูลคา่เงินลงทุนเผื่อขาย (7,740,000) (41,204,737) (7,740,000) (41,204,737)
ผลตา่งของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่
งบการเงินตา่งประเทศ (55,852,710) (13,591,315) - -

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี (63,592,710)      (54,796,052)      (7,740,000)          (41,204,737)      
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด (64,607,335)      (326,320,827)    (162,088,391)      (126,061,799)    

การแบ่งปันขาดทุน
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (55,885,670)      (223,089,757)    (154,348,391)      (84,857,062)      
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 54,871,045        (48,435,018)      - -

(1,014,625)        (271,524,775)    (154,348,391)      (84,857,062)      

การแบ่งปันขาดทุนเบด็เสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (119,478,380)    (277,885,809)    (162,088,391)      (126,061,799)    
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 54,871,045        (48,435,018)      - -

(64,607,335)      (326,320,827)    (162,088,391)      (126,061,799)    

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ขาดทุนตอ่หุน้ขั้นพ้ืนฐาน บาท (0.007)               (0.027)               (0.019)                 (0.010)               
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั หุ้น 8,266,127,954   8,266,127,954   8,266,127,954     8,266,127,954   

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ
2562 2561 2562 2561

รายได้
รายไดจ้ากการขายอาคารชุด - 91,427,676        - 91,427,676        
รายไดค้่านายหนา้ - 136,636             - 136,636             
รายไดค้่าเช่าจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 12,050,381 12,866,095        - -
รายไดด้อกเบ้ีย 2,505,568 1,353,105          18,701,144          18,786,089        
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 351,663,792 - 37,450,525          6,018,281          
กาํไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว 81,656 - 81,656                 -
รายไดอ่ื้น 1,342,961 4,796,377          15,726,250          14,562,212        
รวมรายได้ 367,644,358      110,579,889      71,959,575          130,930,894      

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายอาคารชุด - 53,628,199        - 53,628,199        
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานทางตรงท่ีเกิดจาก
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 685,863 761,375             - -

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 31,420,390 37,653,473        2,330,999 8,527,334          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 110,672,493 39,884,605        39,720,523 35,596,150        
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 20 9,053,405 8,735,621          9,053,405 8,735,621          
ขาดทุนจากการเลิกกิจการในบริษทัยอ่ย - - 33,931 -
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - 216,823,094      - -
ตน้ทุนทางการเงิน 113,807,990 79,997,079        79,488,182 71,652,160        
รวมค่าใช้จ่าย 265,640,141      437,483,446      130,627,040        178,139,464      

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 102,004,217      (326,903,557)    (58,667,465)        (47,208,570)      
รายไดภ้าษีเงินได้ 4,403,159 92,958 500,738 92,958               
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวด 106,407,376      (326,810,599)    (58,166,727)        (47,115,612)      

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท



หมายเหตุ
2562 2561 2562 2561

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน
ในภายหลงั
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (514,682) (11,290,717) (514,682) (11,290,717)
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า
งบการเงินต่างประเทศ (70,490,281) (9,508,916) - -

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี (71,004,963)      (20,799,633)      (514,682)             (11,290,717)      
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 35,402,413        (347,610,232)    (58,681,409)        (58,406,329)      

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 52,434,052        (247,323,827)    (58,166,727) (47,115,612)      
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 53,973,324 (79,486,772)      - -

106,407,376 (326,810,599)    (58,166,727) (47,115,612)      

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (18,570,911) (268,123,460) (58,681,409) (58,406,329)      
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 53,973,324 (79,486,772) - -

35,402,413 (347,610,232)    (58,681,409) (58,406,329)      

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน บาท 0.006 (0.030)               (0.007) (0.006)               
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั หุ้น 8,266,127,954 8,266,127,954 8,266,127,954 8,266,127,954

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท



หมายเหตุ

ส่วนได้เสีย รวมส่วน

ทุนที่ออก ส่วนตํ่ากว่า ส่วนตํ่ากว่าทุนจาก ส่วนปรับปรุงทุน ส่วนเกินทุน ขาดทุนสะสม รวมส่วน ที่ไม่มีอํานาจ ของผู้ถือหุ้น

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ การรวมธุรกิจ จากการซื้อธุรกิจ จากการเปลี่ยนแปลง ขาดทุน ผลต่างของ รวม ของบริษทัใหญ่ ควบคุม

ภายใต้การควบคุม แบบย้อนกลับ สัดส่วนการถือหุ้น จากการปรับมูลค่า อัตราแลกเปลี่ยน องค์ประกอบอื่น

เดยีวกัน ในบริษทัย่อย เงนิลงทุน จากการแปลงค่า ของส่วนของ

เผื่อขาย งบการเงนิ ผู้ถือหุ้น

ต่างประเทศ

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 8,266,127,954       (1,559,517,810)      (819,437,470)         (732,872,059)         1,578,638,448       (895,103,718)         (55,251,234)           (222,434,609)         (277,685,843)         5,560,149,502       353,900,050          5,914,049,552       

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - - (223,089,757)         (41,204,737)           (13,591,315)           (54,796,052)           (277,885,809)         (48,435,018)           (326,320,827)         

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 8,266,127,954       (1,559,517,810)      (819,437,470)         (732,872,059)         1,578,638,448       (1,118,193,475)      (96,455,971)           (236,025,924)         (332,481,895)         5,282,263,693       305,465,032          5,587,728,725       

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 

- ตามที่รายงานไวเ้ดิม 8,266,127,954       (1,559,517,810)      (819,437,470)         (732,872,059)         1,578,638,448       (1,358,954,122)      (123,345,859)         (299,490,346)         (422,836,205)         4,951,148,736       275,649,000          5,226,797,736       

ผลกระทบสะสมจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที่ 15 มาใชค้รั้งแรก 2.7 - - - - - 140,951,503          - - - 140,951,503          40,116,850            181,068,353          

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 - หลงัปรับปรุง 8,266,127,954       (1,559,517,810)      (819,437,470)         (732,872,059)         1,578,638,448       (1,218,002,619)      (123,345,859)         (299,490,346)         (422,836,205)         5,092,100,239       315,765,850          5,407,866,089       

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - - (55,885,670)           (7,740,000)             (55,852,710)           (63,592,710)           (119,478,380)         54,871,045            (64,607,335)           

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 8,266,127,954       (1,559,517,810)      (819,437,470)         (732,872,059)         1,578,638,448       (1,273,888,289)      (131,085,859)         (355,343,056)         (486,428,915)         4,972,621,859       370,636,895          5,343,258,754       

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

ส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั คนัทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

งบการเงนิรวม

หน่วย : บาท



หน่วย : บาท

ทุนที่ออก ส่วนตํ่ากว่า ส่วนตํ่ากว่าทุนจาก ขาดทุนสะสม องค์ประกอบอื่นของ รวมส่วน
และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ การรวมธุรกิจภายใต้ ส่วนของผู้ถือหุ้น ของผู้ถือหุ้น

การควบคุมเดยีวกัน ขาดทุนจากการ
ปรับมูลค่าเงินลงทุน

เผื่อขาย

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 8,266,127,954           (1,559,517,810)          (819,437,470)             (679,303,264)             (55,251,234)               5,152,618,176           
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด - - - (84,857,062)               (41,204,737)               (126,061,799)             
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2561 8,266,127,954         (1,559,517,810)        (819,437,470)            (764,160,326)           (96,455,971)             5,026,556,377         

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 8,266,127,954           (1,559,517,810)          (819,437,470)             (910,546,929)             (123,345,859)             4,853,279,886           
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด - - - (154,348,391)             (7,740,000)                 (162,088,391)             
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2562 8,266,127,954         (1,559,517,810)        (819,437,470)            (1,064,895,320)        (131,085,859)           4,691,191,495         

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั คนัทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562



หน่วย : บาท

หมายเหตุ
2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (1,240,512) (271,710,691) (154,955,714) (85,042,978)
ปรับปรุงดว้ย
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 15,620,898 16,645,596 1,797,098 3,076,748
กาํไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว (1,191,556) - (1,191,556) -
ขาดทุนจากการเลิกกิจการในบริษทัยอ่ย - - 33,931                 -
(กาํไร) ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 67 (9,795) 67 (9,795)
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (419,583,333) 82,831,552 (31,028,612) (8,298,291)
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 3,553,485 929,579 3,036,616 929,579
รายไดด้อกเบ้ีย (5,476,327) (2,596,896) (38,113,836) (37,553,812)
รายไดเ้งินปันผล - (5,357,163) - (5,357,163)
ตน้ทุนทางการเงิน 214,872,374 157,965,328 159,744,122 144,387,278

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน (193,444,904) (21,302,490) (60,677,884) 12,131,566

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
เงินลงทุนชัว่คราว (100,000,000) - (100,000,000) -
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (84,151,949) (69,483,461) (55,784,868) (34,210,215)
ท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค (323,704,057) 17,386,417 (22,331,586) 117,832,181
ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ (90,232,944) - - -
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (151,593,009) (103,155,565) (15,316,419) (43,575,672)
เงินมดัจาํจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง (14,445,000) - (14,445,000) -
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 13,987,806 35,486,612 14,290,707 (17,359,380)

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (4,189,523)        544,781,919 8,052,639            (26,118,327)      
เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ท่ีเกิดจากสญัญา 321,554,916      496,461,293 (1,955,955)          (2,585,007)        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (225,966,328)    38,365,485 1,003,113            (2,626,083)        
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน - (27,423,728)      - -
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาํเนินงาน (852,184,992)    911,116,482      (247,165,253)      3,489,063          

เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 8,404,943          2,596,896          2,950,934            1,759,314          
เงินสดรับจากเงินปันผล - 5,357,163          - 5,357,163          
เงินสดจ่ายตน้ทุนทางการเงิน (22,465,510)      (97,517,289)      (130,017,810)      (92,696,576)      
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (123,729)           (2,332,428)        (92,549)               (2,325,069)        

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (866,369,288)    819,220,824      (374,324,678)      (84,416,105)      

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562



หน่วย : บาท

หมายเหตุ
2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อเงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั (192,040,388)    - - -
เงินสดรับคืนจากเงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั - 151,425,118      - 435,302,156      
เงินสดรับจากการลดมูลค่าหน่วยลงทุนของเงินลงทุนเผื่อขาย 5,625,000 3,000,000          5,625,000            3,000,000          
เงินสดจ่ายเจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
จากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.1.4 - - (540,200)             -

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร - 17,664               - 17,664               
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยถ์าวร 4.1.1 (71,488,934)      (485,016,840) (62,802,976)        (324,131,488)    
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 4.1.2 (5,636,753)        (1,885,335)        (545,805)             (1,885,335)        

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (263,541,075)    (332,459,393)    (58,263,981)        112,302,997      

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดจ่ายเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.1.5 - - (1,245,648)          -
เงินสดรับจากการออกตัว๋แลกเงิน 4.2 - 147,401,634      - 147,401,634      
เงินสดจ่ายชาํระคืนตัว๋แลกเงิน 4.2 (152,484,402)    (333,571,959)    (152,484,402)      (333,571,959)    
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 4.2 455,160,900      - - -
เงินสดรับจากการออกหุน้กูร้ะยะยาว 4.2 - 3,000,000,000   - 3,000,000,000   
เงินสดจ่ายชาํระคืนหุน้กูร้ะยะยาว 4.2 - (2,350,000,000) - (2,350,000,000) 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 302,676,498      463,829,675      (153,730,050)      463,829,675      
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (827,233,865)    950,591,106      (586,318,709)      491,716,567      
ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ (36,250,486)      (177,501,539)    - -
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,517,968,181   425,109,756      818,060,461        158,167,006      
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่30 มถุินายน 5 654,483,830      1,198,199,323   231,741,752        649,883,573      

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)



 
 

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิแบบย่อ 
สําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. ข้อมูลท่ัวไปและการดําเนินงานของบริษทัและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) 
1.1  ขอ้มูลทัว่ไปและการดาํเนินงานของบริษทั 

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จาํกัด (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียน
ในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2538 ต่อมาบริษทัไดจ้ดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษทั
มหาชนจาํกดั เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2540 และไดเ้ขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
เอ็ม เอ ไอ เมื่อวนัที่ 25 มิถุนายน 2550 และไดเ้ขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 สาํนกังานใหญ่ของบริษทั ตั้งอยูเ่ลขท่ี 898 
อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นท่ี 13 และ 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
ธุรกิจหลกัของบริษทัคือการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (Holding Company) และธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์

1.2 ขอ้มูลทัว่ไปและการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย 
1.2.1 บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 

5 กรกฎาคม 2556 โดยมีสาํนกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นท่ี 20 
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบธุรกิจซ้ือขาย ใหเ้ช่า 
และดาํเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพย ์และการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (Holding Company) 
เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2562 บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มสาขา 
จาํนวน 2 สาขา เพื่อรองรับการดาํเนินงานของธุรกิจโรงแรม ซ่ึงประกอบดว้ย สาขา 1 
ตั้งอยู่เลขท่ี 300/1 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และ 
สาขา 2 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 300/2 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

1.2.2 บริษทั บีซีอีจี คนัทร่ี กรุ๊ป เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 
เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2556 โดยมีสาํนกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 
ชั้นท่ี 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างอาคาร และขายส่งวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองตกแต่งท่ีใชใ้นงานก่อสร้าง 
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1.2.3 บริษทั เจา้พระยา เอสเตต เรสซิเดน้ซ์ จาํกดั เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 
เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2557 โดยมีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 
ชั้นท่ี 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบธุรกิจ
เป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยข์องโครงการเจา้พระยา เอสเตท 

1.2.4 บริษทั ซีจีดี ดาตา้ จาํกดั เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในฮ่องกง เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2556 
โดยมีสาํนกังานใหญ่ตั้งอยูท่ี่ Suite 3004 Universal Trade CTR, 3-5A Arbuthnot Road, 
Central, Hong Kong, เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน โดยการถือหุ้นในบริษทัอื่น 
(Holding Company) 

ปัจจุบนั บริษทั ซีจีดี ดาตา้ จาํกดั อยูร่ะหวา่งการเลิกกิจการ (ดูหมายเหตุขอ้ 21.1) 

1.2.5 บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จาํกดั เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศมอริเชียส
เมื่อวนัที่ 29 ตุลาคม 2556 โดยมีสํานกังานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 8th Floor, Medine Mews, 
La Chaussee Street, Port Louis, Mauritius เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน โดยการถือหุน้
ในบริษทัอ่ืน (Holding Company) 

1.2.6 บริษทั ซีจียเูค 1 จาํกดั เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศเกิร์นซีย ์เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 
2558 โดยมีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ท่ี Anson Court, La Route des Camps, St Martin, 
Guernsey, GY4 6AD เพื่อประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์

1.2.7 บริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศเกิร์นซีย ์
เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2559 โดยมีสาํนกังานใหญ่ตั้งอยูท่ี่ Anson Court, La Route des 
Camps, St Martin, Guernsey, GY4 6AD เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน โดยการถือหุน้ใน
บริษทัอ่ืน (Holding Company) 

1.2.8 บริษทั เอชวายยูเค จาํกัด เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศเกิร์นซีย  ์เม่ือวนัท่ี 
27 ตุลาคม 2559 โดยมีสาํนกังานใหญ่ตั้งอยู่ท่ี Anson Court, La Route des Camps, 
St Martin, Guernsey, GY4 6AD เพื่อประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพยใ์นต่างประเทศ 

ปัจจุบนั บริษทั เอชวายยูเค จาํกัด ไดด้าํเนินการเลิกกิจการเสร็จส้ินแลว้ (ดูหมายเหตุ
ขอ้ 21.1) 
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2. เกณฑ์การจัดทําและนําเสนองบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการ 
2.1 งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนในสกุลเงินบาท

และตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” 
และวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหว่างกาลเป็นแบบย่อ และมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2.2 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ  วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2561 ซ่ึงนาํมาแสดงเปรียบเทียบไดม้าจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนัซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

2.3 ผลการดาํเนินงานซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบที่ปรากฏในงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการดาํเนินงานเตม็ปี 

2.4 ขอ้มูลทางการเงินบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยูใ่นงบการเงินประจาํปีท่ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินมิไดน้าํมาแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจากมิไดมี้การกาํหนดให้มีการเปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่าวในงบการเงินระหว่างกาล ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือน
และงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงไดมี้การตรวจสอบแลว้ 

2.5 งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 

บริษทัย่อย จดทะเบียนใน ประเภทธุรกิจ อตัราการถือหุ้น
 โดยบริษทั (ร้อยละ)
   “ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ” 
 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 2562 2561

บริษทัย่อยทางตรง  
บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั ประเทศไทย ซ้ือขาย ใหเ้ช่าและดาํเนินงาน  
 ดา้นอสงัหาริมทรัพย์  
 และถือหุน้ในบริษทัอ่ืน 70.00 70.00
บริษทั บีซีอีจี คนัทร่ี กรุ๊ป เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั ประเทศไทย รับเหมาก่อสร้างอาคาร และขายส่ง  
  วสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองตกแต่ง 

ท่ีใชใ้นงานก่อสร้าง
 

99.99 
 

99.99
บริษทั ซีจีดี ดาตา้ จาํกดั ฮ่องกง ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00
บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จาํกดั มอริเชียส ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00
บริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั เกิร์นซีย์ ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน 96.45 96.45
บริษทั เอชวายยเูค จาํกดั เกิร์นซีย์ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยใ์นต่างประเทศ -(3) 100.00
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บริษทัย่อย จดทะเบียนใน ประเภทธุรกิจ อตัราการถือหุ้น
 โดยบริษทั (ร้อยละ)
   “ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ” 
 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 2562 2561

บริษทัย่อยทางอ้อม  
บริษทั เจา้พระยา เอสเตต เรสซิเดน้ซ์ จาํกดั ประเทศไทย ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยข์อง  
 โครงการเจา้พระยา เอสเตท 70.00(1) 70.00(1)

บริษทั ซีจียเูค 1 จาํกดั เกิร์นซีย์ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 96.45(2) 96.45(2)

(1) บริษทัถือหุน้ทางออ้มผา่นบริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั  
(2) บริษทัถือหุน้ทางออ้มผา่นบริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั 
(3) ปัจจุบนั บริษทั เอชวายยเูค จาํกดั ไดด้าํเนินการเลิกกิจการเสร็จส้ินแลว้ 

บริษทันาํงบการเงินของบริษทัยอ่ย (รวมบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุน้ทางออ้ม) มาจดัทาํงบการเงินรวม
ตั้งแต่วนัท่ีบริษทัมีอาํนาจควบคุมทั้งทางตรงและทางออ้มในการกาํหนดนโยบายทางการเงิน
และการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

2.6 รายการบญัชีระหว่างบริษทัและบริษทัย่อยท่ีมีสาระสําคญัไดถู้กตดับญัชีออกจากงบการเงิน
ระหว่างกาลรวมน้ีแลว้ งบการเงินระหว่างกาลรวมสําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษทั
ยอ่ย สาํหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ซ่ึงไดส้อบทานแลว้ 

2.7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน
สาํหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 
ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัและบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง
และฉบบัใหม่รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์
การตีความและการให้แนวปฏิบตัิทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  การนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงิน
ระหวา่งกาลของกลุ่มบริษทัและบริษทั ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงัต่อไปน้ี 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 

หลกัการสาํคญัของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี คือกิจการรับรู้รายไดเ้พื่อแสดง
การส่งมอบสินคา้หรือบริการท่ีสัญญาให้ลูกคา้ในจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการ
คาดว่าจะมีสิทธิไดร้ับจากการแลกเปลี่ยนสินคา้หรือบริการ มาตรฐานกาํหนดหลกัการ
สาํคญั 5 ขั้นตอนในการรับรู้รายไดด้งัต่อไปน้ี 

ขั้นตอนแรก: ระบุสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 

ขั้นท่ีสอง: ระบุภาระท่ีตอ้งปฏิบติัในสญัญา 

ขั้นท่ีสาม: กาํหนดราคาของรายการ 

ขั้นท่ีส่ี: ปันส่วนราคาของรายการใหก้บัภาระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ีรวมอยูใ่นสญัญา 

ขั้นท่ีหา้: รับรู้รายไดเ้ม่ือ (หรือขณะท่ี) กิจการปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน 

ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี กิจการตอ้งรับรู้รายไดเ้ม่ือกิจการปฏิบติัตาม
ภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน เช่น เม่ืออาํนาจควบคุมของสินคา้หรือบริการท่ีจะตอ้งปฏิบติัตาม
ภาระท่ีตอ้งปฏิบติันั้นมีการส่งมอบสินคา้หรือบริการใหก้บัลูกคา้เสร็จส้ินแลว้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีนํามาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ี
เก่ียวขอ้งกับเร่ืองรายได้เม่ือมีผลบังคบัใช้ ได้แก่ มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 เร่ือง สัญญา
ก่อสร้าง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 
เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา การตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ การตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกาํหนดวิธีปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงโดยใหใ้ชว้ิธีปรับ
ยอ้นหลงัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณ
การทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด หรือรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงัจากการปรับใชม้าตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัน้ีเป็นรายการปรับปรุงกาํไรสะสมตน้งวดของงวดปัจจุบนั  

กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบั
ลูกคา้ มาใชค้ร้ังแรกเมื่อวนัที่ 1 มกราคม 2562 โดยไม่ไดป้รับยอ้นหลงัตวัเลขเปรียบเทียบ
สําหรับการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมของการนาํมาตรฐาน
ฉบบัน้ีมาใชค้ร้ังแรกโดยการปรับปรุงกาํไรสะสมตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ซ่ึงมีผลกระทบ
ของรายการท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี  
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ผลกระทบต่อสินทรัพย์ หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

งบการเงนิรวม ณ วนัที ่1 มกราคม 2562  (หน่วย : บาท) 
 ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 

รายการปรับปรุง  หลงัปรับปรุง 
ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2562 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น)     
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 1,498,592,685 (85,242,948)  1,413,349,737 
ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ี 
ทาํกบัลูกคา้ 

 
- 

 
311,578,389 

  
311,578,389 

สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินได ้
รอการตดับญัชี 

 
38,340,870 

 
(45,267,088) 

  
(6,926,218) 

   
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
กาํไร (ขาดทุน) สะสม (1,358,954,122) 140,951,503  (1,218,002,619) 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 275,649,000 40,116,850  315,765,850 

2.8 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ 
และจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2563 เป็นตน้ไป ดงัน้ี 

มาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเก่ียวกับการจัดประเภทและการวดัมูลค่า
เคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business 
Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของ
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกับการบัญชีป้องกันความเส่ียง 
รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน มาตรฐานเหล่าน้ีจะนาํมา
แทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินเม่ือมีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี กาํหนดหลกัการสําหรับการระบุสัญญาเช่าและวิธี
ปฏิบติัในงบการเงินทั้งทางดา้นผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่า  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีนํามาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองสัญญาเช่าเมื่อมีผลบงัคบัใช  ้ไดแ้ก่ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 17 เร่ือง 
สัญญาเช่า การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 15 เร่ือง สัญญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ี
ให้แก่ผูเ้ช่า การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 เร่ือง การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึน
ตามรูปแบบกฎหมาย และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง การ
ประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

สําหรับการบญัชีทางดา้นผูเ้ช่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างเป็นสาระสําคญั โดยยกเลิกการแยกประเภทระหว่างสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาเช่า
การเงินภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 และกาํหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้รายการสินทรัพยสิ์ทธิการใช้
และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลสาํหรับสัญญาเช่าทั้งหมด ยกเวน้สัญญาเช่า
ระยะสั้ นและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า อย่างไรก็ตาม การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงินโดยใช้หลกัการ
เช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งมาเร่ิม
ถือปฏิบตัิกบังบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบ
จากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวท่ีมีต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัในงวดท่ี
จะเร่ิมถือปฏิบติั 
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3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ ์นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ี
ใชใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ยกเวน้การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก
ใหม่มาถือปฏิบตัิตามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 2.7 โดยนโยบายการบญัชีที่เปลี่ยนแปลงอยา่งมี
สาระสาํคญั มีดงัต่อไปน้ี 
3.1 การรับรู้รายไดจ้ากการขายหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั 

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัเป็นรายไดท้ั้งจาํนวน
เม่ือการควบคุมหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัถูกโอนให้แก่ลูกคา้แลว้ การวดัมูลค่าของรายได้
จะพิจารณาจากขอ้กาํหนดในสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 

3.2 ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 
กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ เช่นค่านายหนา้ในการขาย 
และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ในลกัษณะเดียวกนัเป็นสินทรัพยแ์ละตดัเป็นค่าใชจ่้ายอย่างเป็นระบบและ
สอดคลอ้งกบัรูปแบบการรับรู้รายไดต้ามสัญญา และจะบนัทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ของสินทรัพย  ์เม่ือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยสู์งกว่าส่ิงตอบแทนท่ีจะได้รับหักด้วยตน้ทุนท่ี
เก่ียวขอ้ง  

3.3 รายการส่งเสริมการขายท่ีระบุในสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีการรับรู้รายการส่งเสริมการขายท่ีระบุในสัญญาท่ีทาํกับลูกคา้ โดย
ใหก้บัลูกคา้เม่ือมีการจดทะเบียนโอนหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั ดงัน้ี 
3.3.1 การใหสิ้นคา้ (ท่ีเป็นของแถม) เช่น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองตกแต่ง  

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีการให้สินคา้กับลูกคา้เม่ือลูกคา้จดทะเบียนโอนหน่วยใน
อาคารชุดพกัอาศยั ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาว่าสินคา้ท่ีให้เหล่าน้ี
เป็นส่วนควบของหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัซ่ึงเป็นภาระหลกัท่ีกลุ่มบริษทัและ
บริษทัตอ้งส่งมอบให้ลูกคา้ตามสัญญา ดงันั้นกลุ่มบริษทัและบริษทัจึงบนัทึกตน้ทุน
ของรายการเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขายอาคารชุด 

3.3.2 ส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายใหลู้กคา้ 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีการจ่ายค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนหน่วยในอาคารชุด
พกัอาศยัหรือจ่ายค่าใชจ่้ายส่วนกลางนิติบุคคลของโครงการอาคารชุดพกัอาศยั โดย
จ่ายแทนลูกค้าเม่ือลูกค้าจดทะเบียนโอนบ้านหรือหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย 
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาว่ารายการเหล่าน้ีเป็นส่ิงตอบแทนท่ีจ่าย
ให้ลูกคา้ ดงันั้นกลุ่มบริษทัและบริษทัจึงบนัทึกรายการดงักล่าวเป็นส่วนหักจาก
มูลค่ารายไดจ้ากการขายอาคารชุด 
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4. การเปิดเผยข้อมูลเพิม่เติมเก่ียวกับกระแสเงินสด 
4.1 รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสด  มีดงัน้ี 

4.1.1 เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร  
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
 2562 2561 2562  2561

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรยกมา   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 860,206 37,450 767,330  37,450

บวก ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร 1,761,014,831 1,419,802,900 62,396,120  344,661,352
หกั ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรส่วนท่ีชาํระดว้ย   

เงินกูย้มืระยะยาว (1,684,645,866) (914,256,196) -  -
หกั เงินมดัจาํค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร - (20,000,000) -  (20,000,000)
หกั ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร   

ส่วนท่ีจ่ายเป็นเงินสด (71,488,934) (485,016,840) (62,802,976)  (324,131,488)
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรยกไป   
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 5,740,237 567,314 360,474  567,314

4.1.2 เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
 2562 2561 2562  2561

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนยกมา   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,511,589 163,710 -  163,710

บวก ค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 4,418,675 2,140,530 696,675  1,721,625
หกั ค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนส่วนท่ี   

จ่ายเป็นเงินสด (5,636,753) (1,885,335) (545,805)  (1,885,335)
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนยกไป   
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 293,511 418,905 150,870  -
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4.1.3 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หน่วย : บาท) 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
2562  2561

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 820,905,043  839,943,371
หกั ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (11,178,028) (2,887,383)
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัยกไป ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 809,727,015 837,055,988

4.1.4 เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หน่วย : บาท) 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
2562  2561

เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
ยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 445,734,402 477,204,099

หกั เงินสดจ่ายเจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  
จากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (540,200) -

หกั กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (22,760,642) (5,889,221)
เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
ยกไป ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 422,433,560 471,314,878

4.1.5 เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 (หน่วย : บาท) 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
2562  2561

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 438,889,250  469,875,624
หกั เงินสดจ่ายเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (1,245,648)  -
หกั กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (22,374,615)  (5,798,781)
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัยกไป ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 415,268,987 464,076,843
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4.1.6 เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเงินกูย้มืระยะยาว 
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีรายการ
ท่ีไม่เก่ียวกบัเงินสดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเจา้หน้ีค่าก่อสร้างลดลงเป็นจาํนวน 279.78 ลา้นบาท และ
เพิ่มข้ึนเป็นจาํนวน 98.22 ล้านบาท ตามลาํดับ และเงินกู้ยืมระยะยาวซ่ึงเป็นผลมาจาก
ขอ้ตกลงและเง่ือนไขในการจ่ายชาํระเงินตามสัญญาก่อสร้าง เพิ่มข้ึนเป็นจาํนวน 2,692.97 
ลา้นบาท และ 2,187.13 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 16.1) ทั้งน้ี เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง
และเงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวเป็นรายการท่ีไม่เก่ียวกบัเงินสดของท่ีดินและตน้ทุนโครงการ
ระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภคโครงการเจา้พระยา เอสเตท (ดูหมายเหตุขอ้ 8.3) และ
อาคารระหวา่งก่อสร้าง 

4.2 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
มีดงัน้ี 

      (หน่วย : บาท)
 งบการเงนิรวม
    “ยงัไม่ได้ 

ตรวจสอบ”
 ยอดต้นงวด กระแสเงนิสดจาก การเปลีย่นแปลงท่ีไม่ใช่เงนิสด ยอดคงเหลือ
 ณ วนัท่ี กิจกรรมจดัหาเงนิ    ณ วนัท่ี
 1 มกราคม เงนิสดรับ เงนิสดจ่าย เงนิกู้ยืมระยะยาว ผลต่างจากอตัรา ตดัจาํหน่าย  การจดัประเภท 30 มิถุนายน
 2562  ท่ีเพิม่ขึน้ แลกแปลีย่นท่ียงั ดอกเบีย้จ่าย  รายการและอ่ืน ๆ 2562
   ไม่เกิดขึน้ ล่วงหน้า   
เงินกูย้มืระยะสั้น 8,312,624 - - - - - (424,984) 7,887,640
ตัว๋แลกเงิน 437,095,119 - (152,484,402) - - 10,241,920 - 294,852,637
ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึง     
กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - - - - - - 3,000,000,000 3,000,000,000

เงินกูย้มืระยะยาว 8,954,080,829 455,160,900 - 2,755,325,382 (517,512,333) - (18,644,249) 11,628,410,529
หุน้กูร้ะยะยาว 3,700,000,000 - - - - - (3,000,000,000) 700,000,000

 

     (หน่วย : บาท)
 งบการเงนิรวม
    “ยงัไม่ได้ 

ตรวจสอบ”
 ยอดต้นงวด กระแสเงนิสดจาก การเปลีย่นแปลงท่ีไม่ใช่เงนิสด ยอดคงเหลือ
 ณ วนัท่ี กิจกรรมจดัหาเงนิ    ณ วนัท่ี
 1 มกราคม เงนิสดรับ เงนิสดจ่าย เงนิกู้ยืมระยะยาว ผลต่างจากอตัรา ตดัจาํหน่าย การจดัประเภท 30 มิถุนายน
 2561  ท่ีเพิม่ขึน้ แลกแปลีย่นท่ียงั ดอกเบีย้จ่าย รายการและอ่ืน ๆ 2561
   ไม่เกิดขึน้ ล่วงหน้า  
เงินกูย้มืระยะสั้น 8,899,511 - - - - - (109,830) 8,789,681
ตัว๋แลกเงิน 667,275,353 147,401,634 (333,571,959) - - 19,638,639 - 500,743,667
ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึง    
กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,750,000,000 - (1,750,000,000) - - - 150,000,000 150,000,000

เงินกูย้มืระยะยาว 4,067,573,235 - - 2,187,129,712 142,309,531 - (149,841,863) 6,247,170,615
หุน้กูร้ะยะยาว 750,000,000 3,000,000,000 (600,000,000) - - - (150,000,000) 3,000,000,000
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     (หน่วย : บาท)
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ
    “ยงัไม่ได้ 

ตรวจสอบ”
 ยอดต้นงวด กระแสเงนิสดจาก การเปลีย่นแปลงท่ีไม่ใช่เงนิสด ยอดคงเหลือ
 ณ วนัท่ี กิจกรรมจดัหาเงนิ   ณ วนัท่ี
 1 มกราคม เงนิสดรับ เงนิสดจ่าย ผลต่างจากอตัรา ตดัจาํหน่าย การจดัประเภท 30 มิถุนายน
 2562 แลกแปลีย่นท่ียงั ดอกเบีย้จ่าย รายการ 2562
  ไม่เกิดขึน้ ล่วงหน้า  
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 438,889,250 - (1,245,648) (22,374,615) - - 415,268,987
ตัว๋แลกเงิน 437,095,119 - (152,484,402) - 10,241,920 - 294,852,637
ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - - - - - 3,000,000,000 3,000,000,000
หุน้กูร้ะยะยาว 3,700,000,000 - - - - (3,000,000,000) 700,000,000

 
 

     (หน่วย : บาท)
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ
    “ยงัไม่ได้ 

ตรวจสอบ”
 ยอดต้นงวด กระแสเงนิสดจาก การเปลีย่นแปลงท่ีไม่ใช่เงนิสด ยอดคงเหลือ
 ณ วนัท่ี กิจกรรมจดัหาเงนิ   ณ วนัท่ี
 1 มกราคม เงนิสดรับ เงนิสดจ่าย ผลต่างจากอตัรา ตดัจาํหน่าย การจดัประเภท 30 มิถุนายน
 2561 แลกแปลีย่นท่ียงั ดอกเบีย้จ่าย รายการ 2561
  ไม่เกิดขึน้ ล่วงหน้า  
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 469,875,624 - - (5,798,781) - - 464,076,843
ตัว๋แลกเงิน 667,275,353 147,401,634 (333,571,959) - 19,638,639 - 500,743,667
ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,750,000,000 - (1,750,000,000) - - 150,000,000 150,000,000
หุน้กูร้ะยะยาว 750,000,000 3,000,000,000 (600,000,000) - - (150,000,000) 3,000,000,000

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ

 “ยงัไม่ได้ “ยงัไม่ได้ 
 ตรวจสอบ” ตรวจสอบ” 
 ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่
 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม
 2562 2561 2562  2561

เงินสด 287,895 57,023 40,000 44,302
เงินฝากออมทรัพย ์ 650,907,297 1,512,735,884 229,809,256 815,454,821
เงินฝากกระแสรายวนั 3,288,638 5,175,274 1,892,496 2,561,338

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 654,483,830 1,517,968,181 231,741,752 818,060,461
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6. เงินลงทุนช่ัวคราว 
เงินลงทุนชัว่คราว ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ
 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”  
 ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561
 ราคาทุน/ มูลค่ายุติธรรม/ ราคาทุน/  มูลค่ายุติธรรม/
 ราคาตามบัญชี ราคาทุนตดั

จําหน่าย
ราคาตามบัญชี  ราคาทุนตดั

จําหน่าย
หลักทรัพย์เพื่อค้า  
กองทุนรวม  
ตราสารหน้ี 200,000,000 201,693,868 100,000,000 100,502,312

บวก กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่า 1,693,868 - 502,312 -
รวมเงินลงทุนชัว่คราว 201,693,868 201,693,868 100,502,312 100,502,312

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม
 และงบการเงนิเฉพาะกิจการ
 2562  2561
ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม  100,502,312  -
ยอดซ้ือหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 100,000,000  -
ยอดซ้ือตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด 30,000,000  -
ยอดไถ่ถอนตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด (30,000,000)  -
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 1,191,556  -
ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 201,693,868  -

  



 
- 14 - 

 



7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

 “ยงัไม่ได้ “ยงัไม่ได้ 
 ตรวจสอบ” ตรวจสอบ” 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 2562 2561 2562  2561

ลูกหนีก้ารค้า  
ลูกหน้ีการคา้ในประเทศ 11,999,824 3,310,358 - -
ลูกหน้ีการคา้ต่างประเทศ 726,082 - - -
ลูกหน้ีค่างวดท่ีถึงกาํหนดชาํระ 368,596,382 288,572,890 - -
รายไดค้รบกาํหนดตามสญัญา (368,596,382) (288,572,890) - -
รวมลูกหน้ีการคา้ 12,725,906 3,310,358 - -

ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 16,230,183 96,020,412 3,587,699 1,947,882
เงินทดรองจ่าย 20,565,063 491,434 19,571,742 20,000
เงินมดัจาํจ่ายล่วงหนา้ 230,320,600 106,340,924 - -
เงินมดัจาํจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 1,231,692,881 1,249,307,801 6,294,703 23,909,623
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

(ดูหมายเหตุขอ้ 21.4) - - 104,367,932 52,159,703
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 69,596,587 43,121,756 - -
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 1,581,131,220 1,498,592,685 133,822,076 78,037,208

8.  ท่ีดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภค 
ท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

 “ยงัไม่ได้ “ยงัไม่ได้ 
 ตรวจสอบ” ตรวจสอบ” 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 2562 2561 2562  2561

โครงการอิลีเมน้ท ์(ดูหมายเหตุขอ้ 8.1) 13,785,661 17,338,733 13,785,661  17,338,733
โครงการพระราม 3 (ดูหมายเหตุขอ้ 8.2) 577,831,611 - 577,831,611  -
โครงการเจา้พระยา เอสเตท (ดูหมายเหตุขอ้ 8.3) 6,832,685,710 5,775,417,521 -  -

รวมท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่ง   
ก่อสร้างและสาธารณูปโภค 7,424,302,982 5,792,756,254 591,617,272  17,338,733
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8.1 ท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและสาธารณูปโภคโครงการอิลีเมน้ท ์ประกอบดว้ย 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม
 และงบการเงนิเฉพาะกิจการ
 “ยงัไม่ได้ 
 ตรวจสอบ” 
 ณ วนัที่ ณ วนัที่
 30 มถุินายน 31 ธันวาคม
 2562  2561

ท่ีดิน 299,113,725 299,113,725
ค่าก่อสร้างอาคารชุด 986,112,253 986,003,360
ค่าออกแบบโครงการ 16,725,732 16,725,732
ค่าใชจ่้ายอ่ืนในโครงการ 74,231,338 74,087,516
ค่าสาธารณูปโภค 159,312,088 159,312,088
ค่าเฟอร์นิเจอร์ 194,099,069 194,099,069
ตน้ทุนการกูย้มื 18,319,497 18,319,497

รวม 1,747,913,702 1,747,660,987
หกั  จาํนวนสะสมท่ีโอนเป็นตน้ทุนขายอาคารชุดและตน้ทุน  

ในการจดัจาํหน่ายถึงปัจจุบนั (1,734,128,041) (1,730,322,254)
รวมท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค 13,785,661 17,338,733

8.2 ท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและสาธารณูปโภคโครงการพระราม 3 ประกอบดว้ย 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 
 และงบการเงนิเฉพาะกิจการ
 “ยงัไม่ได้ 
 ตรวจสอบ” 
 ณ วนัที่ ณ วนัที่
 30 มถุินายน 31 ธันวาคม
 2562 2561
ท่ีดิน 552,221,018 -
ค่าออกแบบโครงการ 18,598,832 -
ค่าใชจ่้ายอ่ืนในโครงการ 7,011,761 -

รวมท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค 577,831,611 -

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัไดจ้ดจาํนองท่ีดินของโครงการพระราม 3 ขา้งตน้ซ่ึงมีมูลค่าตาม
บญัชีจาํนวน 552.22 ลา้นบาท รวมทั้งส่วนควบและส่วนต่อเติมของอาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีจะถูก
สร้างในอนาคตเพ่ือเป็นหลกัประกนัการออกหุน้กูร้ะยะยาวของบริษทั (ดูหมายเหตุขอ้ 17.1) 
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8.3 ท่ี ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภคโครงการเจ้าพระยา เอสเตท 
ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 “ยงัไม่ได้ 
 ตรวจสอบ” 
 ณ วนัที่ ณ วนัที่
 30 มถุินายน 31 ธันวาคม
 2562 2561
ค่าก่อสร้างอาคารชุด 5,869,899,754 5,032,256,968
ค่าออกแบบโครงการ 152,526,191 148,465,589
ค่าใชจ่้ายอ่ืนในโครงการ 178,074,027 159,944,869
ตน้ทุนการกูย้มื 632,185,738 434,750,095

รวมท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค 6,832,685,710 5,775,417,521

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดจ้ดจาํนองส่ิงปลูก
สร้างของโครงการเจา้พระยา เอสเตท ภายใตส้ัญญาหลกัประกนัแบบมีเง่ือนไข (ดูหมายเหตุขอ้ 
16.1) 

9. ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาท่ีทํากับลูกค้า 
ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม
 “ยงัไม่ได้
 ตรวจสอบ”
 2562
 
ยอดตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม (ดูหมายเหตุขอ้ 2.7) 311,578,389
เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 24,406,595
ลดลงระหวา่งงวด (19,416,599)
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 316,568,385
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10. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ
 “ยงัไม่ได้ “ยงัไม่ได้ 
 ตรวจสอบ” ตรวจสอบ” 
 ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่
 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม
 2562 2561 2562 2561

  
ดอกเบ้ียคา้งรับ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 21.4) - - 321,325,061 289,090,775
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 30,904,195 30,780,466 30,765,318 30,672,769
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 475,209,851 345,654,486 73,637  -
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 46,544,321 59,964,150 -  -
อ่ืน ๆ 53,429,768 41,099,687 35,139,241 40,095,236

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 606,088,135 477,498,789 387,303,257 359,858,780

11. เงินฝากธนาคารท่ีใช้เป็นหลักประกัน 
เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม
 “ยงัไม่ได้ 
 ตรวจสอบ” 
 ณ วนัที่ ณ วนัที่
 30 มถุินายน  31 ธันวาคม
 2562  2561

   
เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัสาํหรับบริการรับชาํระเงิน 205,803  205,803
เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัการชาํระเงินตามสัญญาก่อสร้าง   

(Escrow Account) (ดูหมายเหตุขอ้ 16.1) 1,857,185,644  1,764,707,131
รวมเงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 1,857,391,447 1,764,912,934
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12. เงินลงทุนเผื่อขาย 
เงินลงทุนเผือ่ขาย ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ
 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”   
 ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561
 ราคาทุน/ มูลค่า ราคาทุน/  มูลค่า
 ราคาตามบัญชี ยุตธิรรม ราคาตามบัญชี  ยุตธิรรม

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด  
หุน้สามญั 234,402,269 146,939,328 234,402,269  146,939,328
ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั - 1,530,618 -  1,530,618
หน่วยทรัสต ์ 133,125,000 55,200,000 138,750,000  70,500,000

หกั ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่า (163,857,323) - (154,182,323)  -
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 203,669,946 203,669,946 218,969,946 218,969,946

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนเผือ่ขายท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 
 และงบการเงนิเฉพาะกิจการ
 2562  2561
ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม  218,969,946  307,088,227
ตดัจาํหน่ายเงินลงทุนเผือ่ขาย -  (179,282)
เงินสดรับจากการลดมูลค่าหน่วยทรัสตข์องเงินลงทุนเผือ่ขาย (5,625,000)  (3,000,000)
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขาย (9,675,000)  (51,326,639)
ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 203,669,946  252,582,306

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัไดจ้าํนาํเงินลงทุนในหุ้นสามญับางส่วน
และเงินลงทุนในหน่วยทรัสต์ทั้ งหมดจาํนวน 194.40 ลา้นบาท และ 209.70 ล้านบาท ตามลาํดับ เพื่อเป็น
หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัการออกหุน้กูร้ะยะยาว (ดูหมายเหตุขอ้ 17.1 และขอ้ 17.2)  
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13. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
 “ยงัไม่ได้ “ยงัไม่ได้ 
 ตรวจสอบ” ตรวจสอบ” 
 ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่
 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม
 2562 2561 2562 2561

เจ้าหนีก้ารค้า  
เจา้หน้ีการคา้ในประเทศ 38,378,737 12,438,355 22,114,958  735,036
เจา้หน้ีการคา้ต่างประเทศ 10,565,173 23,932,871 2,865,501  2,241,047
รวมเจา้หน้ีการคา้ 48,943,910 36,371,226 24,980,459 2,976,083

เจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั   

(ดูหมายเหตุขอ้ 21.4) - - - 607,063
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 17,439,006 9,443,809 5,116,365 4,955,785
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 56,379,419 77,984,153 7,532,467 20,989,631
เงินประกนัผลงาน 362,962,748 398,271,613 5,920,837 6,224,913
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 485,725,083 522,070,801 43,550,128 35,753,475

14.  ตั๋วแลกเงิน 
ตัว๋แลกเงิน ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 และงบการเงนิเฉพาะกิจการ
 “ยงัไม่ได้ 
 ตรวจสอบ” 
 ณ วนัที่ ณ วนัที่
 30 มถุินายน 31 ธันวาคม
 2562 2561
ตัว๋แลกเงิน  300,000,000 444,000,000
หกั ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้ (5,147,363) (6,904,881)

รวมตัว๋แลกเงิน 294,852,637 437,095,119
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ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 2/2557 ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2557 ไดมี้มติอนุมติัให้
ขยายวงเงินการออกและจาํหน่ายตัว๋เงินระยะสั้น (ตัว๋แลกเงิน) จากเดิม 650 ลา้นบาทเป็น 1,000 ลา้นบาท 
ให้แก่บุคคลในวงจาํกดัไม่เกิน 10 ฉบบั โดยมีอตัราดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละ 12 ต่อปี เพื่อเสริมสภาพคล่องทาง
การเงินของบริษทัในการขยายธุรกิจและลงทุนในโครงการใหม่ ๆ โดยมอบอาํนาจใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ี
บริหารหรือบุคคลท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารมอบหมายดาํเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกตัว๋แลกเงิน
ของบริษทั 

ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 3/2558 ของบริษทั เมื่อวนัที่ 16 มีนาคม 2558 ไดม้ีมติอนุมตัิให้
ขยายวงเงินการออกและจาํหน่ายตัว๋เงินระยะสั้น (ตัว๋แลกเงิน) จากเดิม 1,000 ลา้นบาท เป็น 1,500 ลา้นบาท 
เสนอขายกรณีทัว่ไปหรือกรณีวงจาํกดัประเภทผูล้งทุนรายใหญ่และ/หรือผูล้งทุนสถาบนั โดยไม่จาํกดั
จาํนวนฉบบั หรือกรณีวงจาํกดั ณ ขณะใดขณะหน่ึงไม่เกิน 10 ฉบบั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัออกและเสนอขายตัว๋แลกเงินระยะสั้นใหแ้ก่
นกัลงทุนในวงจาํกดั โดยออกตัว๋แลกเงินชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนั ดงัน้ี 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
 ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 

วนัทีอ่อกตัว๋แลกเงนิ มูลค่า อัตราดอกเบีย้ อายุคงเหลือ วนัครบกําหนด
คงเหลือ ต่อปี (วนั) ไถ่ถอน
(บาท) (ร้อยละ)  

18 ธนัวาคม 2561 -  300,000,000 6.00 75 - 142 13 กนัยายน 2562 -
22 กมุภาพนัธ์ 2562 19 พฤศจิกายน 2562

 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 

วนัทีอ่อกตัว๋แลกเงนิ มูลค่า อัตราดอกเบีย้ อายุคงเหลือ วนัครบกําหนด
คงเหลือ ต่อปี (วนั) ไถ่ถอน
(บาท) (ร้อยละ)  

10 เมษายน 2561 -  444,000,000 6.00 - 7.00 4 - 256 4 มกราคม 2562 -
18 ธนัวาคม 2561 13 กนัยายน 2562

ในวนัท่ีออกตัว๋แลกเงิน บริษทัไดถู้กหกัดอกเบ้ียไวล่้วงหนา้และบริษทัไดท้ยอยรับรู้ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้
เป็นตน้ทุนทางการเงินตามระยะเวลาของตัว๋แลกเงิน 
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15. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
 “ยงัไม่ได้ “ยงัไม่ได้ 
 ตรวจสอบ” ตรวจสอบ” 
 ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่
 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม
 2562 2561 2562 2561

เจา้หน้ี - นิติบุคคลอาคารชุด 357,647 308,356 357,647 308,356
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 73,322,190 121,626,152 15,136,302 15,850,684
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 41,973,236 41,185,177 9,134,694 8,374,356
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 760,778 26,935 - -
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 268,329 3,846,782 230,014 1,280,375
อ่ืน ๆ 12,214,258 28,665,899 5,214,088 3,970,244

รวมหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 128,896,438 195,659,301 30,072,745 29,784,015

16.  เงินกู้ยืมระยะยาว 
เงินกูย้มืระยะยาว ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 “ยงัไม่ได้ 
 ตรวจสอบ” 
 ณ วนัที่ ณ วนัที่
 30 มถุินายน 31 ธันวาคม
 2562  2561

เงินกูย้มืระยะยาว (ดูหมายเหตุขอ้ 16.1) 11,275,440,777 8,582,466,827
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินต่างประเทศ (ดูหมายเหตุขอ้ 16.2) 352,969,752 371,614,002

รวมเงินกูย้มืระยะยาว 11,628,410,529 8,954,080,829
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16.1 เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2559 บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) (“ผูว้่าจา้ง”) ไดท้าํสัญญา
ก่อสร้างโครงการเจา้พระยา เอสเตท กบับริษทั บีซีอีจี ไทย อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (“ผูรั้บจา้ง”) 
ซ่ึงตามสัญญาดงักล่าวผูรั้บจา้งมีสิทธิในการโอนสิทธิเรียกร้องในหน้ีค่าก่อสร้างให้กบัธนาคาร
ในต่างประเทศแห่งหน่ึงท่ีได้ให้การสนับสนุนทางการเงินในโครงการน้ี นอกจากนั้ นตามสัญญา
ดงักล่าว บริษทัย่อยจะจ่ายชาํระเงินให้แก่ผูรั้บจา้งและ/หรือธนาคารในต่างประเทศแห่งหน่ึง
ตามคาํสั่งของผูรั้บจา้งทั้งจาํนวนเม่ือครบกาํหนดชาํระในวนัท่ี 20 กนัยายน 2563 ทั้งน้ีบริษทัยอ่ย
จะเป็นผูรั้บผิดชอบภาระดอกเบ้ียตามท่ีตกลงกนัในสัญญา และเพ่ือเป็นหลกัประกนัให้กบัผูรั้บ
จา้ง บริษทัยอ่ยไดว้างหลกัประกนัต่อผูรั้บจา้ง โดยมีรายละเอียดของหลกัประกนัดงัน้ี 

- จาํนาํหุน้ในบริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั ทั้งจาํนวน 
- สิทธิในการสวมสิทธิการเช่าท่ีดิน และการจดจาํนองส่ิงปลูกสร้างของโครงการเจา้พระยา เอสเตท 

ภายใตส้ัญญาหลกัประกันแบบมีเง่ือนไข โดยการบังคบัใช้สิทธิในการสวมสิทธิและการจด
จาํนองดงักล่าวจะดาํเนินการไดก้ต่็อเม่ือปรากฏเหตุตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

- บญัชีเงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั (Escrow Account) ของบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุขอ้ 11) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยมียอดคงคา้งสาํหรับเจา้หน้ีค่าก่อสร้าง
จาํนวน 1,205.54 ล้านบาท และ 1,485.32 ล้านบาท ตามลาํดับ และเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญา
ก่อสร้างดังกล่าวจาํนวน 11,275.44 ลา้นบาท และ 8,582.47 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยมีการคิด
ดอกเบ้ียตามอตัราท่ีตกลงกนั 

16.2 เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2559 บริษทั ซีจียูเค 1 จาํกัด (“บริษทัย่อย”) ได้ทาํสัญญาเงินกูก้บัสถาบนั
การเงินในต่างประเทศแห่งหน่ึงจาํนวน 9 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง เงินกูย้ืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ีย
เท่ากบั Base Rate บวกร้อยละ 3 ต่อปี กาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทั้งหมดในวนัท่ี 17 ตุลาคม 2564 
โดยบริษทัยอ่ยไดจ้ดจาํนองท่ีดินและอาคาร ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ
วันท่ี  31 ธันวาคม 2561 จํานวน  749.23 ล้านบาท  และ 789.16 ล้านบาท  ตามลําดับ  เพื่ อเป็น
หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้มืดงักล่าว 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัย่อยมียอดคงเหลือของเงินกู้ยืม
จาํนวน 352.97 ลา้นบาท และ 371.61 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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17. หุ้นกู้ระยะยาว 
หุน้กูร้ะยะยาว ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวมและ
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ
 “ยงัไม่ได้ 
 ตรวจสอบ” 
 ณ วนัที่ ณ วนัที่
 30 มถุินายน 31 ธันวาคม
 2562 2561

ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 3,000,000,000 -
หุน้กูร้ะยะยาว 700,000,000 3,700,000,000

รวมหุน้กูร้ะยะยาว 3,700,000,000 3,700,000,000

เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีมติให้บริษทัออกและเสนอขายหุ้นกูโ้ดยมูลค่ารวม
ของหุ้นกู้ท่ีย ังไม่ไถ่ถอน  ณ  ขณะใดขณะหน่ึง กําหนดไว้ไม่เกิน  5,000 ล้านบาทโดยบริษัทได้
ออกจาํหน่ายหุน้กูร้ะยะยาว ดงัน้ี 
17.1 เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2561 บริษทัออกจาํหน่ายหุ้นกูอ้าย ุ2 ปี จาํนวน 2,000 ลา้นบาท ให้แก่นกัลงทุน

สถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ โดยเป็นหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีหลกัประกนั
และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ซ่ึงบริษทัมีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบกาํหนด โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 
7.00 ต่อปี ชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน กาํหนดจ่ายดอกเบ้ียงวดแรกในวนัท่ี 21 มิถุนายน 2561 โดยหุน้
กูค้รบกาํหนดชาํระคืนในวนัท่ี 21 มีนาคม 2563 โดยบริษทัไดจ้ดจาํนองท่ีดินบางส่วนซ่ึงมีมูลค่า
ตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จาํนวน 1,984.32 ลา้นบาท รวมทั้ง
ส่วนควบและส่วนต่อเติมของอาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีจะถูกสร้างในอนาคตเพื่อเป็น
หลกัประกนั โดยมีวงเงินจาํนองจาํนวน 2,000 ลา้นบาท นอกจากนั้นบริษทัไดจ้าํนาํเงินลงทุนในหุ้น
สามญับางส่วน และเงินลงทุนในหน่วยทรัสต์ทั้งหมดเพื่อเป็นหลกัประกนั ซ่ึงมีมูลค่าตาม
บญัชีรวม  ณ  วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 จาํนวน 132.00 ล้านบาท และ 
147.30 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 12)
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17.2 เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2561 บริษทัออกจาํหน่ายหุน้กูอ้าย ุ2 ปี จาํนวน 1,000 ลา้นบาท ใหแ้ก่นกัลงทุน
สถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ โดยเป็นหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีหลกัประกนั
และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ซ่ึงบริษทัมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนครบกาํหนด โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
ร้อยละ 7.00 ต่อปี ชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน กาํหนดจ่ายดอกเบ้ียงวดแรกในวนัท่ี 25 กนัยายน 
2561โดยหุ้นกูค้รบกาํหนดชาํระคืนในวนัที่ 25 มิถุนายน 2563 โดยบริษทัไดจ้ดจาํนองที่ดิน
บางส่วนซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จาํนวน 203.38 
ลา้นบาท รวมทั้งส่วนควบและส่วนต่อเติมของอาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีจะถูกสร้างในอนาคต
เพื่อเป็นหลกัประกนั โดยมีวงเงินจาํนองจาํนวน 1,000 ลา้นบาท นอกจากนั้นบริษทัไดจ้าํนาํเงิน
ลงทุนในหุ้นสามญับางส่วนเพื่อเป็นหลกัประกนั ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 
2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จาํนวน 62.40 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 12) 

17.3 เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2561 บริษทัออกจาํหน่ายหุ้นกูอ้ายุ 2 ปี จาํนวน 700 ลา้นบาท ให้แก่นักลงทุน
สถาบัน และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่  โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
หลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้ซ่ึงบริษทัมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก้่อนครบกาํหนด โดยมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 7.25 ต่อปี ชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน กาํหนดจ่ายดอกเบ้ียงวดแรกในวนัท่ี 
19 มกราคม 2562 โดยหุน้กูค้รบกาํหนดชาํระคืนในวนัท่ี 19 ตุลาคม 2563  

18. ทุนเรือนหุ้น 
เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติเก่ียวกบัทุนท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
18.1 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจาํนวน 10,785,353,544 บาท เป็น 9,958,993,608 

บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญท่ียงัไม่ได้จาํหน่ายจาํนวน 826,000,000 หุ้นและหุ้นสามัญท่ี
คงเหลือจากการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 4 (CGD-W4) จาํนวน 359,936 หุน้ มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้้นละ 1.00 บาท และอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยเมื่อวนัที่ 24 พฤษภาคม 2562 บริษทัได้ดาํเนินการ
จดทะเบียนลดทุน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย ์ตามมติดงักล่าวแลว้ 

18.2 อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนทั้งส้ินจาํนวน 826,000,0000 บาท จากจาํนวน 9,958,993,608 บาท 
เป็นจาํนวน 10,784,993,608 บาท โดยการออกหุน้สามญัจาํนวน 826,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 1.00 บาท และอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยเม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2562 บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน 
และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยต์ามมติ
ดงักล่าวแลว้  
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18.3 อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 826,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท 
เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 

19. ใบสําคญัแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 
19.1 ตามท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัประจาํปี 2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ไดมี้มติอนุมติั

การออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 4 (“CGD-W4”) 
โดยเม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2561 บริษทัได้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั CGD-W4 ท่ี
จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยไม่คิดมูลค่าในอตัรา 5 หุน้เดิมต่อ 
1 หน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงใบสาํคญัแสดงสิทธิจดทะเบียนชนิดระบุช่ือและสามารถโอนให้
บุคคลอ่ืนไดโ้ดยไม่มีราคาเสนอขาย อตัราการใชสิ้ทธิสําหรับซ้ือหุ้นสามญัคือ 1 หน่วยสามารถ
ซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ และรายการใชสิ้ทธิมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

ใบสําคญั วนัทีอ่อก  จํานวนท่ีออก  ราคาการใช้สิทธิ  กําหนดเวลาการใช้สิทธิ* 
แสดงสิทธิ   (ล้านหน่วย)  บาท / หน่วย  เร่ิม  ส้ินสุด 
CGD-W4 27 มิถุนายน 2561  1,653  2.75  28 ธนัวาคม 2561  26 มิถุนายน 2564 
* ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิไดใ้นวนัทาํการสุดทา้ยของทุกเดือนท่ี 6 หลงัจากวนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมดยงัไม่ไดมี้การใชสิ้ทธิ 

19.2 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัไดอ้อกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 
(CGD-WC) ของบริษทั ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัและ/หรือบริษทัย่อย 
อตัราการใชสิ้ทธิสาํหรับซ้ือหุน้สามญัคือ 1 หน่วยสามารถซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ใบสําคญั วนัทีอ่อก  จํานวนท่ีออก  ราคาการใช้สิทธิ  กําหนดเวลาการใช้สิทธิ 
แสดงสิทธิ   (ล้านหน่วย)  บาท / หน่วย  เร่ิม  ส้ินสุด 
CGD-WC 25 กมุภาพนัธ์ 2562  40  1.56  28 กมุภาพนัธ์ 2563  19 กมุภาพนัธ์ 2567 

20. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
20.1 ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการของบริษทัตามมาตรา 90 ของ

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายใหก้บั
กรรมการซ่ึงดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัดว้ย  

20.2 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารน้ีเป็นค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสั และกองทุนสาํรอง
เล้ียงชีพท่ีจ่ายให้แก่ผูบ้ริหารของบริษทั ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2561)
เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวมและ งบการเงนิรวมและ 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดหกเดือน 
 ส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน ส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 
 2562 2561 2562  2561 
ค่าตอบแทนกรรมการ 1,140,000 1,140,000 2,280,000  2,280,000
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารท่ีสาํคญั   

ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,027,065 7,429,839 14,992,925  15,304,123
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 886,340 165,782 1,041,817  331,564

รวม 9,053,405 8,735,621 18,314,742  17,915,687

21.  รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทัและบริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุม
กลุ่มบริษทัและบริษทั หรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักลุ่มบริษทัและบริษทั 

นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอย่างเป็น
สาระสาํคญักบักลุ่มบริษทัและบริษทั ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของกลุ่มบริษทัและบริษทัท่ีมี
อาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ี
ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการท่ีบุคคลดังกล่าวมีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็น
สาระสาํคญัไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
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21.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ช่ือบริษทั ประเภทธุรกิจ จดทะเบียนใน ทุน ทุน สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)  วธีิราคาทุน เงินปันผลรับ

  ชําระแล้ว ชําระแล้ว     
  “ยงัไม่ได้ “ยงัไม่ได้   “ยงัไม่ได้  
  ตรวจสอบ” ตรวจสอบ”   ตรวจสอบ”  
      สําหรับงวดสามเดือน
  ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ และงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่
  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 30มิถุนายน
  2562 2561 2562 2561  2562  2561 2562 2561

บริษัทย่อย     
บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั  ซ้ือขาย ใหเ้ช่าและดาํเนินงาน ประเทศไทย 210,000,000 210,000,000 70.00 70.00  146,999,970  146,999,970 - -
 ดา้นอสังหาริมทรัพย์     
 และถือหุน้ในบริษทัอ่ืน     
บริษทั บีซีอีจี คนัทร่ี กรุ๊ป เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั รับเหมาก่อสร้างอาคาร และ ประเทศไทย 1,000,000 1,000,000 99.99 99.99  999,970 999,970 - -
 ขายส่งวสัดุอุปกรณ์และ    
 เคร่ืองตกแต่งท่ีใชใ้นงานก่อสร้าง    
บริษทั ซีจีดี ดาตา้ จาํกดั ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน ฮ่องกง 583,137,484 583,137,484 100.00 100.00  583,137,484 583,137,484 - -
บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จาํกดั ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน มอริเชียส 547,579,834 547,579,834 100.00 100.00  547,579,834 547,579,834 - -
บริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน เกิร์นซีย์ 225,641,944 225,641,944 96.45 96.45  217,662,851 217,662,851 - -
บริษทั เอชวายยเูค จาํกดั ธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์นต่างประเทศ เกิร์นซีย์ - 4,271,320 - 100.00  - 4,271,320 - -
    1,496,380,109 1,500,651,429 - -
หกั ค่าเผือ่จากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  (1,712,595)  (5,949,984) - -
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย     1,494,667,514 1,494,701,445 - -

เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้เลิกบริษทัย่อย 2 บริษทั 
ไดแ้ก่ บริษทั ซีจีดี ดาตา้ จาํกดั และบริษทั เอชวายยเูค จาํกดั ทั้งน้ีเนื่องจากบริษทัยอ่ยทั้ง 2 
บริษทัไดย้กเลิกการประกอบกิจการแลว้ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2562 บริษทั เอชวายยเูค จาํกดั ได้
ดาํเนินการเลิกกิจการเสร็จส้ินแลว้ ส่วนบริษทั ซีจีดี ดาตา้ จาํกัด ปัจจุบนัยงัอยู่ระหว่างการเลิก
กิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ยจาํนวน 1.71 ลา้นบาท และ 5.95 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

21.2 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หน่วย : บาท) 

  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  “ยงัไม่ได้  
  ตรวจสอบ”  
 ลักษณะ ยอดคงเหลือ เพิม่ขึน้ ลดลง ยอดคงเหลือ  นโยบายการคดิ
 ความสัมพนัธ์ ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  ต้นทุน
  31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  เงนิให้กู้ยืม
  2561 2562  ระหว่างกัน

บริษัทย่อย 
บริษทั แลนดม์าร์ค  เป็นผูถื้อหุน้และ  
โฮลด้ิงส์ จาํกดั   มีกรรมการร่วมกนั 600,000,000 - - 600,000,000 ร้อยละ 9.25 ต่อปี

บริษทั ลีดด้ิง สคูล  เป็นผูถื้อหุน้และ  
พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 220,905,043 - (11,178,028) 209,727,015 ร้อยละ 7.00 ต่อปี
รวม 820,905,043 - (11,178,028) 809,727,015 
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(หน่วย : บาท) 
  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  “ยงัไม่ได้  
  ตรวจสอบ”  
 ลักษณะ ยอดคงเหลือ เพิม่ขึน้ ลดลง ยอดคงเหลือ  นโยบายการคดิ
 ความสัมพนัธ์ ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  ต้นทุน
  31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  เงนิให้กู้ยืม
  2560 2561  ระหว่างกัน

บริษัทย่อย 
บริษทั แลนดม์าร์ค  เป็นผูถื้อหุน้และ  
โฮลด้ิงส์ จาํกดั   มีกรรมการร่วมกนั 600,000,000 - - 600,000,000 ร้อยละ 9.25 ต่อปี

บริษทั ลีดด้ิง สคูล  เป็นผูถื้อหุน้และ  
พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 236,722,906 - (2,848,629) 233,874,277 ร้อยละ 7.00 ต่อปี

บริษทั เอชวายยเูค จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้และ  
 มีกรรมการร่วมกนั 3,220,465 - (38,754) 3,181,711 ร้อยละ 7.00 ต่อปี
รวม 839,943,371 - (2,887,383) 837,055,988 

(1) เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2557 บริษทัไดท้าํสัญญาให้กูย้มืเงินกบับริษทั แลนด์มาร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั 
ในวงเงิน 800 ลา้นบาท โดยมีระยะเวลาในการเบิกเงินกูย้ืมภายใน 18 เดือนนับจากวนัที่ลง
นามในสัญญากูย้ืมเงิน โดยบริษทัสามารถเรียกชาํระเงินคืนไดโ้ดยการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร
ก่อนล่วงหนา้ 15 วนั เงินกูด้งักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัและคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 9.25 ต่อ
ปี และกาํหนดชาํระคืนภายใน 18 เดือน นับจากการเบิกเงินคร้ังแรก และเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 
2559 บริษทัไดท้าํการแกไ้ขสัญญาเงินให้กูย้ืมดงักล่าวโดยกาํหนดให้ชาํระคืนเม่ือทวงถาม โดย
ระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัไดรั้บชาํระเงินกูย้ืมดงักล่าวบางส่วนจาํนวน 
200 ลา้นบาท 

(2) เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2559 บริษทัไดท้าํสัญญาให้กูย้ืมเงินกบับริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ 
จาํกัด (“บริษัทย่อย”) ในวงเงิน 10.55 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง โดยมีระยะเวลาในการเบิกเงินกู้ยืม
ภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 เงินกูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั และคิดดอกเบ้ีย
ในอตัราร้อยละ 7.00 ต่อปี  กาํหนดชําระคืนเม่ือทวงถาม และในวนัเดียวกันบริษัทย่อย
ดงักล่าวไดเ้บิกเงินกูจ้าํนวน 10.55 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง หรือเทียบเท่ากบั 472.82 ลา้นบาท โดย
ในวนัดงักล่าวบริษทัไดท้าํสัญญาให้บริษทัย่อยดงักล่าวแปลงหน้ีเงินกูย้ืมเป็นทุนจาํนวน 217.66 
ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวเพิ่มข้ึนดว้ยจาํนวนเดียวกนั  

(3) เมื่อวนัที่ 22 พฤศจิกายน 2559 บริษทัไดท้าํสัญญาให้กูย้ืมเงินกบับริษทั เอชวายยูเค จาํกดั 
(“บริษัทย่อย”) ในวงเงิน 19.50 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง โดยมีระยะเวลาในการเบิกเงินกู้ยืม
ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 เงินกูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั และคิดดอกเบ้ีย
ในอตัราร้อยละ 7.00 ต่อปี กาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม โดยในระหว่างปี 2561 บริษทัได้
แปลงหน้ีเงินใหกู้ย้มืคงเหลือทั้งหมดจาํนวน 3.13 ลา้นบาท เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 



 
- 29 - 

 



21.3 เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หน่วย : บาท) 

  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  “ยงัไม่ได้  
  ตรวจสอบ”  
 ลักษณะ ยอดคงเหลือ เพิม่ขึน้ ลดลง ยอดคงเหลือ  นโยบายการคดิ
 ความสัมพนัธ์ ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  ต้นทุน
  31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  เงนิกู้ยืม
  2561 2562  ระหว่างกัน

บริษัทย่อย 
บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล เป็นผูถื้อหุน้และ  
พาร์ทเนอร์ จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 438,889,250 - (23,620,263) 415,268,987 -
รวม 438,889,250 - (23,620,263) 415,268,987 

 
(หน่วย : บาท) 

  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  “ยงัไม่ได้  
  ตรวจสอบ”  
 ลักษณะ ยอดคงเหลือ เพิม่ขึน้ ลดลง ยอดคงเหลือ  นโยบายการคดิ
 ความสัมพนัธ์ ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  ต้นทุน
  31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  เงนิกู้ยืม
  2560 2561  ระหว่างกัน

บริษัทย่อย 
บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล เป็นผูถื้อหุน้และ  
พาร์ทเนอร์ จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 469,875,624 - (5,798,781) 464,076,843 -
รวม 469,875,624 - (5,798,781) 464,076,843 

เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2559 บริษทัไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินกบับริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จาํกดั 
จาํนวน 15 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง เงินกูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้ าประกนั และไม่คิดดอกเบ้ีย
ระหว่างกนั กาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัไดช้าํระคืนเงินกูย้ืม
ดงักล่าว จาํนวน 4.81 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง โดยสุทธิดว้ยเงินปันผลรับท่ีประกาศจ่ายจากบริษทั ซีจีดี 
ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จาํกดั แทนการจ่ายชาํระเป็นเงินสด 

เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2560 บริษทัไดท้าํสัญญาเงินกูย้ืมกบับริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จาํกดั 
เพิ่มเติมจาํนวน 0.38 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง เงินกูย้มืดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั และไม่คิดดอกเบ้ีย
ระหวา่งกนั กาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม  

21.4 ยอดคงเหลืออ่ืน ๆ และรายการคา้กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายส่วนหน่ึงของกลุ่มบริษทัและบริษทัเกิดจากรายการกับ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั บุคคลหรือกิจการเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการมีกรรมการร่วมกนัและ
การถือหุน้ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทมีดงัน้ี 

รายการ นโยบายการกําหนดราคา 
ค่าธรรมเนียมบริการ ราคาท่ีตกลงตามสัญญาโดยเทียบเคียงราคาตลาด 
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รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวท่ีมีนยัสาํคญั ดงัน้ี 
  (หน่วย : บาท)
 ลักษณะความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ
 “ยงัไม่ได้  “ยงัไม่ได้ 
 ตรวจสอบ”  ตรวจสอบ” 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 2562 2561  2562 2561
ยอดคงเหลือ     
บริษัทย่อย     
บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้    
 และมีกรรมการร่วมกนั    
ลูกหน้ีอ่ืน (ดูหมายเหตุขอ้ 7) - - 89,387,932  43,599,703
ดอกเบ้ียคา้งรับ (ดูหมายเหตุขอ้ 10) - -  265,867,808  238,345,890
เจา้หน้ีอ่ืน (ดูหมายเหตุขอ้ 13) - -  - 607,063

บริษทั บีซีอีจี คนัทร่ี กรุ๊ป เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้    
 และมีกรรมการร่วมกนั    
ลูกหน้ีอ่ืน (ดูหมายเหตุขอ้ 7) - - 14,980,000  8,560,000

บริษทั ซีจีดี ดาตา้ จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้    
 และมีกรรมการร่วมกนั    
เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - -  422,433,560  445,734,402

บริษทั ซีจียเูค 1 จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้    
 และมีกรรมการร่วมกนั    
ดอกเบ้ียคา้งรับ (ดูหมายเหตุขอ้ 10) - - 14,492,762  15,265,198

บริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้    
 และมีกรรมการร่วมกนั    
ดอกเบ้ียคา้งรับ (ดูหมายเหตุขอ้ 10) - -  40,964,491  35,479,687

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน     
บริษทั หลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั     
เงินฝากสถาบนัการเงิน 5,533 5,522  5,533  5,522
ค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กูจ่้ายล่วงหนา้ 10,018,094 14,224,860  10,018,094  14,224,860

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุน้และ     
 มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกนั     
เงินลงทุนในหุน้สามญั 146,939,328 146,939,328  146,939,328  146,939,328
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ CGH-W3 1,530,618 1,530,618  1,530,618  1,530,618

บริษทั เอม็เอฟ โฮลด้ิงส์ จาํกดั  มีกรรมการร่วมกนั     
ตัว๋แลกเงิน 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000
ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้ 3,966,694 1,180,614 3,966,694 1,180,614

บุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน     
นายสดาวธุ  เตชะอุบล ผูถื้อหุน้รายใหญ่     
เงินรับล่วงหนา้ 12,181,244 12,181,244  1,181,244  1,181,244

นายเบน  เตชะอุบล ผูถื้อหุน้และกรรมการ     
เงินรับล่วงหนา้ 22,722,268 22,722,268  -  -

นางอรวรรณ  เตชะอุบล บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
เงินรับล่วงหนา้ 27,043,172 27,043,172 - -

 
 



 
- 31 - 

 



  (หน่วย : บาท)
 ลักษณะความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน
 2562 2561  2562 2561
รายได้และค่าใช้จ่าย  
บริษัทย่อย   
บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้ 

และมีกรรมการร่วมกนั
       

ดอกเบ้ียรับ - -  13,836,986 13,836,986
รายไดค่้าบริการอ่ืน - -  10,500,000 10,500,000
รายไดค่้าเช่าช่วงท่ีดิน - -  2,210,000 750,000

บริษทั บีซีอีจี คนัทร่ี กรุ๊ป เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้ 
และมีกรรมการร่วมกนั

       

รายไดค่้าบริการอ่ืน - -  3,000,000 3,000,000

บริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้ 
และมีกรรมการร่วมกนั

       

ดอกเบ้ียรับ - -  3,814,370 4,079,937

บริษทั เอชวายยเูค จาํกดั 
 

เป็นผูถื้อหุน้ 
และมีกรรมการร่วมกนั

       

ดอกเบ้ียรับ - -  - 55,505

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน   
บริษทั หลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั   
ดอกเบ้ียรับ - 11  - 11
ค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กู ้ 2,115,004 55,254  2,115,004 55,254 

บริษทั เอม็เอฟ โฮสด้ิงส์ จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั   
ดอกเบ้ียจ่าย 2,864,863 2,833,303  2,864,863 2,833,303

 
  (หน่วย : บาท)
 ลักษณะความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ
 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน
 2562 2561  2562 2561
รายได้และค่าใช้จ่าย  
บริษัทย่อย   
บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้ 

และมีกรรมการร่วมกนั
       

ดอกเบ้ียรับ - -  27,521,918 27,521,918
รายไดค่้าบริการอ่ืน - -  21,000,000 21,000,000
รายไดค่้าเช่าช่วงท่ีดิน - -  2,960,000 1,500,000

บริษทั บีซีอีจี คนัทร่ี กรุ๊ป เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้ 
และมีกรรมการร่วมกนั

       

รายไดค่้าบริการอ่ืน - -  6,000,000 5,000,000

บริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้ 
และมีกรรมการร่วมกนั

       

ดอกเบ้ียรับ - -  7,640,984 8,161,548
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  (หน่วย : บาท)
 ลักษณะความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ
 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน
 2562 2561  2562 2561
บริษัทย่อย (ต่อ)   
บริษทั เอชวายยเูค จาํกดั 

 
เป็นผูถื้อหุน้ 

และมีกรรมการร่วมกนั
       

ดอกเบ้ียรับ - -  - 111,033

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน   
บริษทั หลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั   
ดอกเบ้ียรับ 11 22  11 22
ค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กู ้ 4,206,766 55,254  4,206,766 55,254

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุน้และ   
 มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกนั   
รายไดเ้งินปันผล - 5,357,163  - 5,357,163

บริษทั เอม็เอฟ โฮสด้ิงส์ จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั   
ดอกเบ้ียจ่าย 5,698,322 5,666,684  5,698,322 5,666,684

22. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
กลุ่มบริษทัดาํเนินกิจการหลกัในหลายส่วนงาน คือธุรกิจลงทุนถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (Holding company) 
และธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ 

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากรายการกบัลูกคา้ภายนอกรายใดรายหน่ึงท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของ
รายไดร้วม 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานสาํหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 
และ 2561 มีดงัน้ี 
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 (หน่วย : บาท)
 งบการเงนิรวม 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2562 
 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รายการตัด  รวม
 พฒันา ลงทุนใน บัญชี  
 อสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์   
 ภายในประเทศ ต่างประเทศ   

รายได ้   
รายไดจ้ากภายนอก  

รายไดห้ลกั  
รายไดท่ี้รับรู้ตลอดช่วงเวลา  

รายไดค่้าเช่าจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 12,050,381 - 12,050,381
รายไดอ่ื้น 355,399,254 194,723 - 355,593,977

รวมรายไดจ้ากภายนอก 355,399,254 12,245,104 - 367,644,358
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 3,814,370 - (3,814,370)  -

 359,213,624 12,245,104 (3,814,370) 367,644,358
ค่าใชจ่้าย   

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานทางตรงท่ีเกิดจาก   
     อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 685,863 -  685,863
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 31,420,390 - -  31,420,390
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 109,410,911 1,261,582 -  110,672,493
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 9,053,405 - -  9,053,405
ตน้ทุนทางการเงิน 110,030,398 7,671,847 (3,894,255)  113,807,990

รวมค่าใชจ่้าย 259,915,104 9,619,292 (3,894,255)  265,640,141
กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 99,298,520 2,625,812 79,885  102,004,217
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 4,449,434 (46,275) -  4,403,159
กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 103,747,954 2,579,537 79,885  106,407,376
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 (หน่วย : บาท)
 งบการเงนิรวม 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2561 
 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รายการตัด  รวม
 พฒันา ลงทุนใน บัญชี  
 อสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์   
 ภายในประเทศ ต่างประเทศ   

รายได ้   
รายไดจ้ากภายนอก  

รายไดห้ลกั  
รายไดท่ี้รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง  

รายไดจ้ากการขายอาคารชุด 91,427,676 - - 91,427,676
รายไดท่ี้รับรู้ตลอดช่วงเวลา  

รายไดค่้าเช่าจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 12,866,095 - 12,866,095
รายไดอ่ื้น 6,267,592 18,526 - 6,286,118

รวมรายไดจ้ากภายนอก 97,695,268 12,884,621 - 110,579,889
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 4,135,443 - (4,135,443)  -

 101,830,711 12,884,621 (4,135,443) 110,579,889
ค่าใชจ่้าย   

ตน้ทุนขายอาคารชุด 53,628,199 - -  53,628,199
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานทางตรงท่ีเกิดจาก   
     อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 761,375 -  761,375
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 37,653,473 - -  37,653,473
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 38,180,755 1,703,850 -  39,884,605
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 8,735,621 - -  8,735,621

 ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 216,823,094 - -  216,823,094
ตน้ทุนทางการเงิน 76,208,316 8,002,933 (4,214,170)  79,997,079

รวมค่าใชจ่้าย 431,229,458 10,468,158 (4,214,170)  437,483,446
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ (329,398,747) 2,416,463 78,727  (326,903,557)
รายไดภ้าษีเงินได ้ 92,958 - -  92,958
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับงวด (329,305,789) 2,416,463 78,727  (326,810,599)
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 (หน่วย : บาท)
 งบการเงนิรวม 
 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 
 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รายการตัด  รวม
 พฒันา ลงทุนใน บัญชี  
 อสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์   
 ภายในประเทศ ต่างประเทศ   

รายได ้   
รายไดจ้ากภายนอก  

รายไดห้ลกั  
รายไดท่ี้รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง  

รายไดจ้ากการขายอาคารชุด 5,433,955 - - 5,433,955
รายไดท่ี้รับรู้ตลอดช่วงเวลา  

รายไดค่้าเช่าจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 24,303,231 - 24,303,231
รายไดอ่ื้น 460,484,335 202,654 - 460,686,989

รวมรายไดจ้ากภายนอก 465,918,290 24,505,885 - 490,424,175
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 7,640,984 - (7,640,984)  -

 473,559,274 24,505,885 (7,640,984) 490,424,175
ค่าใชจ่้าย   

ตน้ทุนขายอาคารชุด 3,805,787 - -  3,805,787
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานทางตรงท่ีเกิดจาก   
     อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 1,412,553 -  1,412,553
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 59,513,968 - -  59,513,968
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 191,932,085 1,813,178 -  193,745,263
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 18,314,742 - -  18,314,742
ตน้ทุนทางการเงิน 207,298,611 15,375,691 (7,801,928)  214,872,374

รวมค่าใชจ่้าย 480,865,193 18,601,422 (7,801,928)  491,664,687
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ (7,305,919) 5,904,463 160,944  (1,240,512)
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 1,014,283 (788,396) -  225,887
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับงวด (6,291,636) 5,116,067 160,944  (1,014,625)
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 (หน่วย : บาท)
 งบการเงนิรวม 
 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561 
 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รายการตัด  รวม
 พฒันา ลงทุนใน บัญชี  
 อสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์   
 ภายในประเทศ ต่างประเทศ   

รายได ้   
รายไดจ้ากภายนอก  

รายไดห้ลกั  
รายไดท่ี้รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง  

รายไดจ้ากการขายอาคารชุด 209,740,658 - - 209,740,658
รายไดท่ี้รับรู้ตลอดช่วงเวลา  

รายไดค่้าเช่าจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 25,851,193 - 25,851,193
รายไดอ่ื้น 13,614,514 36,888 - 13,651,402

รวมรายไดจ้ากภายนอก 223,355,172 25,888,081 - 249,243,253
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 8,272,581 - (8,272,581)  -

 231,627,753 25,888,081 (8,272,581) 249,243,253
ค่าใชจ่้าย   

ตน้ทุนขายอาคารชุด 121,489,636 - -  121,489,636
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานทางตรงท่ีเกิดจาก   
     อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 1,502,353 -  1,502,353
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 69,673,109 - -  69,673,109
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 74,926,875 3,014,420 -  77,941,295
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 17,915,687 - -  17,915,687
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 74,466,536 - -  74,466,536
ตน้ทุนทางการเงิน 153,396,447 13,015,552 (8,446,671)  157,965,328

รวมค่าใชจ่้าย 511,868,290 17,532,325 (8,446,671)  520,953,944
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ (280,240,537) 8,355,756 174,090  (271,710,691)
รายไดภ้าษีเงินได ้ 185,916 - -  185,916
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับงวด (280,054,621) 8,355,756 174,090  (271,524,775)

 
 (หน่วย : บาท)
 งบการเงนิรวม 
 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รายการตัด  รวม
 พฒันา ลงทุนใน บัญชี  
 อสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์   
 ภายในประเทศ ต่างประเทศ   
   

สินทรัพย์รวม   
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 (“ยงัไม่ไดต้รวจสอบ”) 27,766,154,318 1,660,716,086 (2,431,651,672)  26,995,218,732
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 25,137,253,830 1,747,235,569 (2,483,591,665)  24,400,897,734
   

หนีสิ้นรวม   
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 (“ยงัไม่ไดต้รวจสอบ”) 22,122,935,304 637,702,558 (1,108,677,884)  21,651,959,978
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 19,661,071,532 675,387,643 (1,162,359,177)  19,174,099,998
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23. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 
23.1 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัการชาํระหน้ี

ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 

23.2 บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไดท้าํสัญญาว่าจา้งบริษทั บีซีอีจี ไทย 
อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั เป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างโครงการเจา้พระยา เอสเตท (ดูหมายเหตุขอ้ 16.1) 
โดย ณ  วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีมูลค่าสัญญาคงเหลือจาํนวน 
621.96 ลา้นบาท และ 2,821.52 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

23.3 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าท่ีดินเพื่อใช้พัฒนาโครงการเจ้าพระยา เอสเตท สัญญาเช่า
สาํนกังานและรับบริการส่ิงอาํนวยความสะดวก และสัญญาเช่ารถยนต ์โดยบริษทัมีภาระผกูพนัท่ี
ตอ้งจ่ายชาํระค่าเช่า ดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม
 และงบการเงนิเฉพาะกิจการ
 “ยงัไม่ได้  
 ตรวจสอบ”  
 ณ วนัที่  ณ วนัที่
 30 มถุินายน  31 ธันวาคม
 2562  2561

ภายใน 1 ปี 19,732,972  16,752,566
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 54,061,975  40,991,870
เกินกวา่ 5 ปี 289,268,209  295,022,065

ค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาท่ีบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวมและ
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ
 2562  2561

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 5,315,743  3,540,296
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 8,860,539  7,066,148
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24. การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัและบริษทัจดัอยูใ่นประเภท
ระยะสั้นและมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี ดงันั้นฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัจึงเช่ือว่ามูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนในกองทุนรวม
ตราสารหน้ี ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั สินทรัพย์
หมุนเวียนอ่ืน เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน เจา้หน้ีจาก
การซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ท่ีเกิดจาก
สัญญา เงินกูย้มืระยะสั้น ตัว๋แลกเงิน ส่วนของหุ้นกูร้ะยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี และหน้ีสิน
หมุนเวียนอ่ืน แสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั สาํหรับหน้ีสินทางการเงินระยะยาว 
ไดแ้ก่ เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง เงินกูย้ืมระยะยาว และหุ้นกูร้ะยะยาว ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัเช่ือว่า
มูลค่ายติุธรรมโดยประมาณถือตามจาํนวนท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

อย่างไรก็ตาม รายการสินทรัพยบ์างรายการของกลุ่มบริษทัและบริษทัมีการวดัมูลค่าในงบแสดงฐานะ
การเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานโดยตารางต่อไปน้ีแสดงถึงขอ้มูลเก่ียวกบั
การประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยด์งักล่าว 

งบการเงนิรวม
สินทรัพย์ มูลค่ายุตธิรรม 

(บาท)  
“ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ” 
ณ วนัที ่ 

30 มถุินายน 
2562 

มูลค่ายุตธิรรม 
(บาท)  

 
 

ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม 

2561

ลําดบัช้ัน
มูลค่า

ยุติธรรม 

เทคนิคการประเมนิมูลค่า และข้อมูล
ทีใ่ช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรม 

ข้อมูลทีไ่ม่
สามารถ
สังเกตได้ที่
มนัียสําคญั 

1. เงินลงทุนในกองทุนรวม
ประเภทตราสารหน้ี 

201,693,868 100,502,312 ระดบั 2 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 
ณ  ส้ิ นว ันทําการสุ ดท้ ายของรอบ
ระยะเวลารายงาน

ไม่
เก่ียวขอ้ง 

2. เงินลงทุนในหุน้สามญั
และใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ซ้ือหุน้สามญัท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย ์

148,469,946 148,469,946 ระดบั 1 ราคาเสนอซ้ือคร้ังสุดท้ายของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ ส้ินวนั
ทําการสุดท้ายของรอบระยะเวลา
รายงาน

ไม่
เก่ียวขอ้ง 

3. เงินลงทุนในหน่วยทรัสต์
ท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์

55,200,000 70,500,000 ระดบั 1 ราคาเสนอซ้ือคร้ังสุดท้ายของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ ส้ินวนั
ทําการสุดท้ายของรอบระยะเวลา
รายงาน

ไม่
เก่ียวขอ้ง 

4. อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการ
ลงทุน 

749,226,484 789,158,751 ระดบั 3 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด โดย
ใชว้ิธีรายได ้ซ่ึงประเมินโดยผู ้
ประเมินราคาอิสระ ขอ้มูลท่ีใชใ้นการ
วดัมูลค่ายติุธรรม คือ ประมาณการ
รายได ้และอตัราคิดลด 

ประมาณ
การกระแส
เงินสด 
และอตัรา
คิดลด
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งบการเงนิเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์ มูลค่ายุตธิรรม 

(บาท)  
“ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ” 
ณ วนัที ่ 

30 มถุินายน 
2562 

มูลค่ายุตธิรรม 
(บาท)  

 
 

ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม 

2561

ลําดบัช้ัน
มูลค่า

ยุติธรรม 

เทคนิคการประเมนิมูลค่า และข้อมูล
ทีใ่ช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรม 

ข้อมูลท่ีไม่
สามารถ
สังเกตได้ที่
มนัียสําคญั 

1. เงินลงทุนในกองทุนรวม
ประเภทตราสารหน้ี 

201,693,868 100,502,312 ระดบั 2 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 
ณ  ส้ิ นว ันทําการสุ ดท้ ายของรอบ
ระยะเวลารายงาน

ไม่
เก่ียวขอ้ง 

2. เงินลงทุนในหุน้สามญั
และใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ซ้ือหุน้สามญัท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย ์

148,469,946 148,469,946 ระดบั 1 ราคาเสนอซ้ือคร้ังสุดท้ายของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ ส้ินวนั
ทําการสุดท้ายของรอบระยะเวลา
รายงาน

ไม่
เก่ียวขอ้ง 

3. เงินลงทุนในหน่วยทรัสต์
ท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์

55,200,000 70,500,000 ระดบั 1 ราคาเสนอซ้ือคร้ังสุดท้ายของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ ส้ินวนั
ทําการสุดท้ายของรอบระยะเวลา
รายงาน

ไม่
เก่ียวขอ้ง 

25. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2562 บริษทัไดรั้บชาํระคืนทุนหุ้นสามญับางส่วนจากบริษทั ซีจีดี ดาตา้ จาํกดั 
ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัจาํนวน 10.72 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง โดยสุทธิกับเจา้หน้ีจากการซ้ือเงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง ท่ีบริษทัซ้ือมาจากบริษทั ซีจีดี ดาตา้ จาํกดั แทนการรับชาํระเป็นเงินสด 

26. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล  
งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมตัิให้ออกงบการเงินจากกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามของบริษทั 
เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 
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