
 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษัท คันทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
(“กลุ่มบริษทั”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และงบก าไรขาดทุน
และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม
และเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป 
ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของบริษัท คันทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 
(มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไว้
ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดของจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ
วิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนด
เหล่าน้ี ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้ เป็นเกณฑ ์                 
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของ
ขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได้น า
เร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพ่ือตอบสนอง 

ค่าความนิยม 

กลุ่มบริษทับนัทึกค่าความนิยมจ านวน 3,614 ลา้นบาท 
จากการซ้ือธุรกิจแบบยอ้นกลับซ่ึงมีบริษัทเป็น
บริษัทใหญ่ตามกฎหมายแต่เป็นผู ้ถูกซ้ือในทาง
บัญ ชี  ค่ าความ นิ ยม เป็ น เร่ือ งส าคัญ ในการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า เน่ืองจากค่าความนิยม
ดังก ล่ าวมีจ านวน เงิน ท่ี เป็น สาระส าคัญ ต่ อ           
งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั ในการประเมินการ
ดอ้ยค่าของค่าความนิยมดงักล่าวฝ่ายบริหารตอ้งใช้
ดุลยพินิจอย่างมากในการประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคต รวมถึงการก าหนดอัตราคิดลดและ
อัตราการเติบโตในระยะยาวท่ีเหมาะสม ซ่ึงมี
ผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าของค่าความนิยมท่ี
แสดงอยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ทั้งน้ี รายละเอียดของค่าความนิยม นโยบายการบญัชี
และการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมได้
เปิ ด เผยไว้ใน หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน 
ขอ้ 2.2.4 ขอ้ 3.13 และขอ้ 3.21.2 ตามล าดบั 

 

วิธีการตรวจสอบท่ีส าคญัรวมถึง  
• ท าความเขา้ใจการออกแบบและการปฏิบติั

ตามการควบคุมภายในที่ส าคญัที่เกี่ยวขอ้ง
กบัการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 

• ทดสอบความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในที่ส าคญัที่เกี่ยวขอ้งกบัการประเมิน
การดอ้ยค่าของค่าความนิยม 

• ทดสอบเน้ือหาสาระ โดยวิธีดงัต่อไปน้ี 

-  ตรวจสอบหลกัฐานประกอบการพิจารณา
ของฝ่ายบริหารเก่ียวกับการประเมินการ
ดอ้ยค่าของค่าความนิยม 

-  ประเมินความเหมาะสมของสมมติฐานท่ี
ส าคัญและวิธีการท่ีฝ่ายบริหารใช ้ในการ
ประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 

-  สอบทานการแสดงรายการและการเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ข้อมูลอ่ืน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี ซ่ึงคาดว่า
จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้
ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ 
การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอื่นมีความขดัแยง้ที่มีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที่ไดร้ับ
จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอ่ืนมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญัหรือไม่ 
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปได้ว่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและฝ่ายบริหารของบริษทั 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ี
ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานต่อเน่ือง              
(ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจ           
ท่ีจะเลิกบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  
 
ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของ
บริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้
อยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า
การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น
สาระส าคญัที่มีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่า
มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการ
ใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตาม
วิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า  ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด  การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน  การตั้งใจละเวน้  
การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร  
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• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและ
จากหลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดร้ับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญัที่เกี่ยวกบัเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทั
ในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้
ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งใน
งบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของ
ขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและบริษทั
ตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 
รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์
ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายใน
กลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม  ข้าพเจ้า
รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้
เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามที่ไดว้างแผนไว ้และประเด็นที่มีนยัส าคญัที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึง
ขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้  
 
ขา้พเจ้าได้ให้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลว่าขา้พเจ้าได้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด
ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ
ของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัมากท่ีสุดใน
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัใน
การตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บังคับ
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาว่า
ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสาร
ดงักล่าว 
 
 
 
 ชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 
วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 



หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 274,043,223       1,517,968,181    101,583,484       818,060,461       

เงินลงทุนชวัคราว 6 - 100,502,312       - 100,502,312       

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน 7 2,362,812,871    1,932,820,577    445,268,419       395,704,584       

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 28.2 - - 1,587,632,758    820,905,043       

ทีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง

และสาธารณูปโภค 8 8,270,383,484    5,842,742,804    604,871,660       17,338,733         

ตน้ทุนในการไดม้าซึงสญัญาทีทาํกบัลูกคา้ 9 308,736,672       - - -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนั 3,359,828           3,258,601           2,893,336           3,183,550           

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 28,408,722         1,004,442           - -

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 11,247,744,800  9,398,296,917    2,742,249,657    2,155,694,683    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารทีใชเ้ป็นหลกัประกนั 10 1,992,745,610    1,764,912,934    - -

เงินลงทุนเผือขาย 11 169,310,676       218,969,946       169,310,676       218,969,946       

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 28.1 - - 4,695,237,021    5,276,695,841    

เงินมดัจาํจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 895,501,448       895,501,448       - -

อสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 12 743,970,530       789,158,751       - -

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 13 10,206,087,620  7,608,076,281    1,772,735,603    2,198,616,111    

ค่าความนิยม 2.2.4 3,614,375,768    3,614,375,768    - -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 14 22,291,334         5,864,249           5,584,054           3,407,148           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 - 38,340,870         47,956,660         38,340,870         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 13,023,418         10,456,102 3,432,244           3,354,358

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 17,657,306,404  14,945,656,349  6,694,256,258    7,739,384,274    

รวมสินทรัพย์ 28,905,051,204  24,343,953,266  9,436,505,915    9,895,078,957    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

หน่วย : บาท



หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน 16 3,044,389,587    717,703,167       88,392,708         65,537,490         

เจา้หนีจากการซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

จากบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 28.4 - - - 445,734,402       

เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ทีเกิดจากสญัญา 4,442,462,544    3,863,059,642    1,401,244           3,217,199           

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 18 11,374,237,507  - - -

ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 19 3,682,047,015    - 3,682,047,015    -

เงินกูย้มืระยะสนั 7,998,450           8,312,624           - -

เงินกูย้มืระยะสนัจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 28.3 - - 475,102,955       438,889,250       

ตวัแลกเงิน 17 380,992,887       437,071,705       380,992,887       437,071,705       

ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย 1,606,885           26,935                - -

รวมหนีสินหมุนเวียน 22,933,734,875  5,026,174,073    4,627,936,809    1,390,450,046    

หนีสินไม่หมุนเวียน

เจา้หนีค่าก่อสร้าง 18.1 - 1,485,322,090    - -

เงินกูย้มืระยะยาว 18 358,288,071       8,954,080,829    - -

หุน้กูร้ะยะยาว 19 502,038,332       3,643,078,946 502,038,332       3,643,078,946

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 38,232,970         - - -

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 20 26,529,863         8,499,592           14,939,759         8,270,079           

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 3,083,888           - - -

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 928,173,124       14,090,981,457  516,978,091       3,651,349,025    

รวมหนีสิน 23,861,907,999  19,117,155,530  5,144,914,900    5,041,799,071    

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

หน่วย : บาท

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ 21

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 10,784,993,608 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 10,784,993,608 10,784,993,608

หุน้สามญั 10,785,353,544 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 10,785,353,544 10,785,353,544

ทุนทีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 8,266,127,954 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท  

ชาํระครบแลว้ 8,266,127,954    8,266,127,954    8,266,127,954    8,266,127,954    

ส่วนตาํกวา่มูลค่าหุน้สามญั (1,559,517,810)  (1,559,517,810)  (1,559,517,810)  (1,559,517,810)  

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

ส่วนปรับปรุงทุนจากการซือธุรกิจแบบยอ้นกลบั (732,872,059)     (732,872,059)     - -

ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 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 (1,714,846,968)  (1,358,954,122)  (1,439,108,384)  (910,546,929)     

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 24 (343,992,042)     (422,836,205)     (156,473,275)     (123,345,859)     

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 4,674,100,053    4,951,148,736    4,291,591,015    4,853,279,886    

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 369,043,152       275,649,000       - -

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 5,043,143,205    5,226,797,736    4,291,591,015    4,853,279,886    

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 28,905,051,204  24,343,953,266  9,436,505,915    9,895,078,957    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

งบการเงนิรวม

หน่วย : บาท



หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขายอาคารชุด 412,398,104 244,058,483 7,791,955 244,058,483

รายไดค้่านายหนา้ - 474,953 - 474,953

รายไดค้่าเช่าจากอสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 12 47,363,646        51,390,715 - -

รายไดด้อกเบีย 7,271,405 8,821,330 88,732,115 77,163,927

รายไดเ้งินปันผล - 5,357,163 - 5,357,163

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 468,698,080 51,157,001 - 43,219,880

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชวัคราว 2,200,388 - 2,200,388 -

กาํไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชวัคราว - 502,312 - 502,312

รายไดอื้น  13,145,736 7,874,033 63,496,744 56,768,064

รวมรายได้ 951,077,359       369,635,990       162,221,202       427,544,782       

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอาคารชุด 181,486,318 146,939,094 5,316,802 146,939,094

ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานทางตรงทีเกิดจาก

อสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 12 2,789,313 3,012,279 - -

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 182,983,795 180,459,038 12,011,880 22,893,014

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 464,418,079 209,216,400 166,377,781 155,003,260

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 26 39,936,288 42,701,304 39,936,288 42,701,304

ขาดทุนจากการเลิกกิจการในบริษทัยอ่ย - - 162,697 -

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ - - 129,452,534 -

ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพย์

เพอืการลงทุน 12 15,636,400 - - -

ตน้ทุนทางการเงิน 454,612,865 330,076,314 336,532,891 291,945,907

รวมค่าใช้จ่าย 1,341,863,058    912,404,429       689,790,873       659,482,579       

ขาดทุนก่อนภาษเีงนิได้ (390,785,699)     (542,768,439)     (527,569,671)     (231,937,797)     

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 15 43,706,814 (344,685)            (868,792)            (371,832)            

ขาดทุนสุทธิสําหรับปี (434,492,513)     (542,423,754)     (526,700,879)     (231,565,965)     

บริษัท คนัทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2562

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หน่วย : บาท



หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน 15

รายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเผอืขาย 24.1 (33,127,416)       (68,094,625)       (33,127,416)       (68,094,625)       

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่า

งบการเงินต่างประเทศ 24.2 111,971,579 (77,055,737)       - -

รายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของ

ผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ (10,138,814)       322,300 (1,860,576)         322,300

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสาํหรับปี - สุทธิจากภาษี 68,705,349        (144,828,062)     (34,987,992)       (67,772,325)       

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี (365,787,164)     (687,251,816)     (561,688,871)     (299,338,290)     

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (489,189,006)     (464,172,704)     (526,700,879)     (231,565,965)     

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 54,696,493 (78,251,050)       - -

(434,492,513)     (542,423,754)     (526,700,879)     (231,565,965)     

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (418,000,186)     (609,000,766)     (561,688,871)     (299,338,290)     

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 52,213,022 (78,251,050)       - -

(365,787,164)     (687,251,816)     (561,688,871)     (299,338,290)     

ขาดทุนต่อหุ้นขันพืนฐาน 27

ขาดทุนต่อหุ้นขนัพนืฐาน บาท (0.059)                (0.056)                (0.064)                (0.028)                

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั หุ้น 8,266,127,954 8,266,127,954 8,266,127,954 8,266,127,954

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

หน่วย : บาท

บริษัท คนัทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2562

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ

ส่วนได้เสีย รวมส่วน

ทุนทอีอก ส่วนตํากว่า ส่วนตํากว่าทุนจาก ส่วนปรับปรุงทุน ส่วนเกนิทุน ขาดทุน รวมส่วน ทไีม่มีอาํนาจ ของผู้ถือหุ้น

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น การรวมธุรกจิ จากการซือธุรกจิ จากการเปลยีนแปลง สะสม ขาดทุน ผลต่างของ รวม ของบริษทัใหญ่ ควบคุม

สามญั ภายใต้การควบคุม แบบย้อนกลบั สัดส่วนการถือหุ้น จากการปรับมูลค่า อตัราแลกเปลยีน องค์ประกอบอนื

เดียวกนั ในบริษัทย่อย เงินลงทุน จากการแปลงค่า ของส่วนของ

เผือขาย งบการเงนิ ผู้ถือหุ้น

ต่างประเทศ

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัที 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   

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี - - - - - (463,850,404)     (68,094,625)       (77,055,737)       (145,150,362)     (609,000,766)     (78,251,050)       (687,251,816)     

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันท ี31 ธนัวาคม 2561 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   

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัที 1 มกราคม 2562

- ตามทีรายงานไวเ้ดิม 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 

ฉบบัที 15 มาใชค้รงัแรก 2.3 - - - - - 140,951,503      - - - 140,951,503      40,116,850        181,068,353      

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัที 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   

เพิมทุนหุน้สามญัทีชาํระแลว้จากส่วนไดเ้สีย

ทีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - - 1,064,280          1,064,280          

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี - - - - - (496,844,349)     (33,127,416)       111,971,579      78,844,163        (418,000,186)     52,213,022        (365,787,164)     

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันท ี31 ธนัวาคม 2562 8,266,127,954   (1,559,517,810)  (819,437,470)     (732,872,059)     1,578,638,448   (1,714,846,968)  (156,473,275)     (187,518,767)     (343,992,042)     4,674,100,053   369,043,152      5,043,143,205   

ส่วนทเีป็นของบริษัทใหญ่

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั คนัทรี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562

งบการเงนิรวม

หน่วย : บาท



ทุนทีออก ส่วนตํากว่ามูลค่า ส่วนตํากว่าทุนจาก ขาดทุน องค์ประกอบอืนของ รวมส่วน

และชําระแล้ว หุ้นสามัญ การรวมธุรกจิภายใต้ สะสม ส่วนของผู้ถือหุ้น ของผู้ถือหุ้น

การควบคุมเดยีวกนั ขาดทุนจากการ

ปรับมูลค่าเงนิลงทุน

เผือขาย

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัที 1 มกราคม 2561 8,266,127,954          (1,559,517,810)        (819,437,470)           (679,303,264)           (55,251,234)             5,152,618,176          

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - (231,243,665)           (68,094,625)             (299,338,290)           

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 8,266,127,954          (1,559,517,810)        (819,437,470)           (910,546,929)           (123,345,859)           4,853,279,886          

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัที 1 มกราคม 2562 8,266,127,954          (1,559,517,810)        (819,437,470)           (910,546,929)           (123,345,859)           4,853,279,886          

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - (528,561,455)           (33,127,416)             (561,688,871)           

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 8,266,127,954          (1,559,517,810)        (819,437,470)           (1,439,108,384)        (156,473,275)           4,291,591,015          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั คนัทรี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท



หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (390,785,699)     (542,768,439)     (527,569,671)     (231,937,797)     

ปรับปรุงดว้ย

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 32,584,996 33,233,427 3,710,401 6,102,678

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชวัคราว (2,200,388)         - (2,200,388)         -

กาํไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชวัคราว - (502,312)            - (502,312)            

ขาดทุนจากการเลิกกิจการในบริษทัยอ่ย - - 162,697 -

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - 5,949,984

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (9,022)                1,669,957 (9,022)                51,424

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ (604,410,585)     (8,543,359)         129,555,256 (43,215,249)       

ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของ

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 15,636,400        - - -

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 5,356,753 2,088,671 4,343,960 1,859,158

รายไดด้อกเบีย (7,271,405)         (8,821,330)         (88,732,115)       (77,163,927)       

รายไดเ้งินปันผล - (5,357,163)         - (5,357,163)         

ตน้ทุนทางการเงิน 454,612,865 330,076,314 336,532,891 291,945,907

ขาดทุนจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

ในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน (496,486,085)     (198,924,234)     (144,205,991)     (52,267,297)       

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

เงินลงทุนชวัคราว 102,702,700 (100,000,000)     102,702,700 (100,000,000)     

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน (465,748,223)     (420,368,437)     (187,301,752)     (67,698,585)       

ทีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค (472,801,629)     (255,205,137)     (35,585,974)       142,431,218

ตน้ทุนในการไดม้าซึงสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ (82,401,230)       - - -

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (27,404,280)       (1,004,442)         - -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (2,567,316)         52,115,036 (77,886)              (110,958)            

บริษทั คนัทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท



หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน (ต่อ)

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน (413,543,274)     37,655,114 20,713,838 (31,898,491)       

เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ทีเกิดจากสัญญา 581,039,230 1,418,829,685 (1,815,955)         (2,710,775)         

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 1,447,560 -27,423,728 - -

เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาํเนินงาน (1,275,762,547)  505,673,857      (245,571,020)     (112,254,888)     

เงินสดรับจากดอกเบีย 7,271,405          9,761,999          3,563,212 5,691,146

เงินสดรับจากเงินปันผล - 5,357,163          - 5,357,163

เงินสดจ่ายตน้ทุนทางการเงิน (241,037,792)     (159,274,313)     (270,446,027)     (200,347,265)     

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (3,359,828)         (3,250,002)         (2,893,336)         (3,183,550)         

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชใ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (1,512,888,762)  358,268,704      (515,347,171)     (304,737,394)     

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพอืเงินฝากธนาคารทีใชเ้ป็นหลกัประกนั (366,188,068)     (197,245,405)     - -

เงินสดรับคืนจากเงินฝากธนาคารทีใชเ้ป็นหลกัประกนั - - - 435,302,156

เงินสดรับจากการลดมูลค่าหน่วยลงทุนของเงินลงทุนเผอืขาย 11 8,250,000 3,000,000 8,250,000 3,000,000

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินใหกู้ย้ืมระยะสันแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 4.1.3 - - (550,858,732)     -

เงินสดจ่ายชาํระคืนเจา้หนีจากการซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4.1.4

จากบริษทัทีเกียวขอ้งกนั - - (531,358)            -

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัย่อย - - - (672,875)            

เงินสดรับจากการเลิกกิจการในบริษทัยอ่ย - - 218,564 -

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยถ์าวร 4.1.1 (358,859,404)     (336,927,226)     (129,684,548)     (327,816,300)     

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 9,100                 57,804               9,100                 57,804               

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 4.1.2 (18,480,341)       (3,003,380)         (2,800,298)         (2,219,817)         

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (735,268,713)     (534,118,207)     (675,397,272)     107,650,968      

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หน่วย : บาท

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษทั คนัทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย



หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะสนัจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 4.1.5 - - 54,000,000 -

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสันจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 4.1.5 - - (1,245,648)         -

เงินสดรับจากการออกตวัแลกเงิน 4.2 89,692,188        145,961,634      89,692,188        145,961,634      

เงินสดจ่ายชาํระคืนตวัแลกเงิน 4.2 (168,168,541)     (410,718,880)     (168,168,541)     (410,718,880)     

เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะยาว 4.2 455,160,900      459,706,387      - -

เงินสดรับจากการออกหุน้กูร้ะยะยาว 4.2 499,989,467      3,621,737,127   499,989,467      3,621,737,127   

เงินสดจ่ายชาํระคืนหุน้กูร้ะยะยาว 4.2 - (2,500,000,000)  - (2,500,000,000)  

เงินสดรับค่าหุน้ของบริษทัยอ่ย

  จากส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,064,280          - - -

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 877,738,294      1,316,686,268   474,267,466      856,979,881      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขนึ (ลดลง) สุทธิ (1,370,419,181)  1,140,836,765   (716,476,977)     659,893,455      

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนเงินตราต่างประเทศ 126,494,223      (47,978,340)       - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 1,517,968,181   425,109,756      818,060,461      158,167,006      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 31 ธันวาคม 5 274,043,223      1,517,968,181   101,583,484      818,060,461      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั คนัทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

หน่วย : บาท



 
 

 

บริษัท คันทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

1. ข้อมูลท่ัวไปและกำรด ำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) 
1.1  ขอ้มูลทัว่ไปและการด าเนินงานของบริษทั 

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนใน
ประเทศไทย เมื่อวนัที่ 29 มีนาคม 2538 ต่อมาบริษทัไดจ้ดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษทั
มหาชนจ ากดั เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2540 และไดเ้ขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
เอ็ม เอ ไอ เมื่อวนัที่ 25 มิถุนายน 2550 และไดเ้ขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“SET”) เม่ือวนัท่ี 30 กันยายน 2557 ส านักงานใหญ่ของบริษทั ตั้งอยู่เลขท่ี 
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์  ชั้ นท่ี13 และ20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพิ นี  เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร ธุรกิจหลกัของบริษทัคือการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (Holding Company) และธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์

1.2 ขอ้มูลทัว่ไปและการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย 
1.2.1 บริษทั แลนด์มาร์ค โฮลด้ิงส์ จ ากดั เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 

5 กรกฎาคม 2556 โดยมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นท่ี 20 
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบธุรกิจซ้ือขาย ให้
เช่า และด าเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ และการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding 
Company) เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2562 บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลด้ิงส์ จ ากัด ได้             
จดทะเบียนเพิ่มสาขา จ านวน 2 สาขา เพื่อรองรับการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรม ซ่ึง
ประกอบด้วย สาขา 1 ตั้งอยู่เลขท่ี 300/1 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร และ สาขา 2 ตั้ งอยู่เลขท่ี 300/2 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา      
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

1.2.2 บริษทั บีซีอีจี คนัทร่ี กรุ๊ป เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 
เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2556 โดยมีส านกังานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 
ชั้นท่ี 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างอาคาร และขายส่งวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองตกแต่งท่ีใชใ้นงานก่อสร้าง 
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1.2.3 บริษทั เจา้พระยา เอสเตต เรสซิเดน้ซ์ จ ากดั เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 
เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2557 โดยมีส านักงานใหญ่ตั้ งอยู่เลขท่ี 898 อาคารเพลินจิต      
ทาวเวอร์ ชั้นท่ี 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เพื่อ
ประกอบธุรกิจเป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยข์องโครงการเจา้พระยา เอสเตท 

1.2.4 บริษทั ซีจีดี ดาตา้ จ ากดั เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในฮ่องกง เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2556 
โดยมีส านกังานใหญ่ตั้งอยู่ท่ี Suite 3004 Universal Trade CTR, 3-5A Arbuthnot Road, 
Central, Hong Kong, เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน โดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน 
(Holding Company) 

ปัจจุบนั บริษทั ซีจีดี ดาตา้ จ ากดั ไดด้ าเนินการเลิกกิจการเสร็จส้ินแลว้ (ดูหมายเหตุ
ขอ้ 28.1) 

1.2.5 บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จ ากดั เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศมอริเชียส
เมื่อวนัที่ 29 ตุลาคม 2556 โดยมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 8th Floor, Medine Mews, 
La Chaussee Street, Port Louis, Mauritius เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน โดยการถือหุ้น
ในบริษทัอ่ืน (Holding Company) 

ปัจจุบนั บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จ ากดั อยู่ระหว่างการเลิกกิจการ (ดูหมายเหตุ
ขอ้ 28.1) 

1.2.6 บริษทั ซีจียูเค 1 จ ากดั เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศเกิร์นซีย ์เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 
2558 โดยมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ท่ี Anson Court, La Route des Camps, St Martin, 
Guernsey, GY4 6AD เพื่อประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

1.2.7 บริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จ ากดั เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศเกิร์นซีย ์
เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2559 โดยมีส านกังานใหญ่ตั้งอยู่ท่ี Anson Court, La Route des 
Camps, St Martin, Guernsey, GY4 6AD เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน โดยการถือหุ้นใน
บริษทัอ่ืน (Holding Company) 

1.2.8 บริษทั เอชวายยูเค จ ากัด เป็นบริษทัที่จดทะเบียนในประเทศเกิร์นซีย ์ เมื่อวนัที่  
27 ตุลาคม 2559 โดยมีส านกังานใหญ่ตั้งอยู่ท่ี Anson Court, La Route des Camps, St Martin, 
Guernsey, GY4 6AD เพื่อประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์นต่างประเทศ 

ปัจจุบนั บริษทั เอชวายยเูค จ ากดั ไดด้ าเนินการเลิกกิจการเสร็จส้ินแลว้ (ดูหมายเหตุขอ้ 28.1) 
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2. เกณฑ์กำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงิน 
2.1 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 

2.1.1 กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัท าบญัชีเป็นเงินบาทและจัดท างบการเงินตามกฎหมายเป็น
ภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป
ในประเทศไทย 

2.1.2 งบการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัทได้จัดท าขึ้ นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 
(ปรับปรุง 2560) เร่ือง “การน าเสนองบการเงิน” ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมี
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป และตามขอ้บงัคบั
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัที่ 2 ตุลาคม 2560 เร่ือง “การจดัท าและ             
ส่งงบการเงินและรายการท่ีเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ. 2560” และตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง “ก าหนดรายการย่อท่ีตอ้งมี
ในงบการเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559” ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 2559 

2.1.3 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของ
งบการเงิน ยกเวน้ตามท่ีไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ดูหมายเหตุขอ้ 3) 

2.2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินรวม 
2.2.1 งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย ดงัต่อไปน้ี 

บริษัทย่อย จดทะเบียนใน ประเภทธุรกิจ อัตรำกำรถือหุ้น 
   โดยบริษัท (ร้อยละ) 
   ณ วันท่ี ณ วันที่ 
   31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 
   2562 2561 

บริษัทย่อยทำงตรง     
บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จ ากดั ประเทศไทย ซ้ือขาย ให้เช่าและด าเนินงาน 70.00 70.00 
  ดา้นอสังหาริมทรัพย ์   
  และถือหุ้นในบริษทัอื่น   
บริษทั บีซีอีจี คนัทร่ี กรุ๊ป เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั ประเทศไทย รับเหมาก่อสร้างอาคาร และขายส่ง 99.99 99.99 
  เคร่ืองตกแต่งท่ีใชใ้นงานก่อสร้าง   
บริษทั ซีจีดี ดาตา้ จ ากดั ฮ่องกง ถือหุ้นในบริษทัอื่น -(1) 100.00 
บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จ ากดั มอริเชียส ถือหุ้นในบริษทัอื่น 100.00 100.00 
บริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จ ากดั เกิร์นซีย ์ ถือหุ้นในบริษทัอื่น 96.45 96.45 
บริษทั เอชวายยเูค จ ากดั เกิร์นซีย ์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -(2) 100.00 
     
บริษัทย่อยทำงอ้อม     
บริษทั เจา้พระยา เอสเตต เรสซิเดน้ซ์ จ ากดั ประเทศไทย ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยข์อง 67.78(3) 70.00(3) 
  โครงการเจา้พระยา เอสเตท   
บริษทั ซีจียเูค 1 จ ากดั เกิร์นซีย ์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 96.45(4) 96.45(4) 

(1) ปัจจุบนับริษทั ซีจีดี ดาตา้ จ ากดั ไดด้ าเนินการเลิกกิจการเสร็จส้ินแลว้  
(2) ปัจจุบนั บริษทั เอชวายยเูค จ ากดั ไดด้ าเนินการเลิกกิจการเสร็จส้ินแลว้ 
(3) บริษทัถือหุ้นทางออ้มผ่านบริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
(4) บริษทัถือหุ้นทางออ้มผ่านบริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จ ากดั  
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2.2.2 บริษทัน างบการเงินของบริษทัย่อย (รวมบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นทางออ้ม) มาจดัท า
งบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัมีอ านาจควบคุมทั้งทางตรงและทางออ้มในการก าหนด
นโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของบริษทัย่อยจนถึงวนัท่ีบริษทัส้ินสุดการควบคุม
บริษทัยอ่ยนั้น  

2.2.3 งบการเงินรวมเป็นการรวมรายการบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย โดยไดต้ดัรายการคา้
และยอดคงเหลือระหว่างกนั ตลอดจนก าไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นออกจากงบการเงินน้ีแลว้ 
งบการเงินของบริษทัย่อยไดป้รับปรุงใหมี้การใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบั
ของบริษทัในการจดัท างบการเงินรวม ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมได้
แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบก าไรขาดทุนและ
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวม 

2.2.4 ค่าความนิยม 
เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2556 บริษทัไดซ้ื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (ทรัพยสิ์น หน้ีสิน สิทธิ 
หน้าท่ี และภาระผูกพัน) จากกลุ่มบริษัท แลนด์มาร์ค ดีเวลล็อปเม้นท์  กรุ๊ป จ ากดั 
(“LDG”) ภายหลังการรวมกิจการและโอนกิจการทั้ งหมดแล้ว บริษัท แลนด์มาร์ค                           
ดีเวลล็อปเม้นท์ กรุ๊ป จ ากัด ได้จดทะเบียนเลิกกิจการและได้ด าเนินการจดทะเบียน                          
ช าระบญัชีแลว้ในวนัเดียวกนั ท าให้ผูถื้อหุ้นกลุ่ม LDG เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั
ซ่ึงถือหุ้นของบริษทัเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ และมีอ านาจ
ควบคุมบริษทั จึงถือเป็นการซ้ือธุรกิจแบบยอ้นกลบั (Reverse Takeover) ตามมาตรฐาน           
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 เร่ืองการรวมธุรกิจ ซ่ึงมีบริษทัเป็นบริษทัใหญ่ตามกฎหมาย
แต่เป็นผูถู้กซ้ือในทางบญัชี ทั้งน้ี ส่วนต่างของตน้ทุนการรวมธุรกิจท่ีสูงกว่าส่วนไดเ้สีย
ของผูถู้กซ้ือทางบญัชีในมูลค่ายุติธรรมสุทธิแสดงเป็นค่าความนิยมจ านวน 3,614,375,768 
บาท ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 
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2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
ส าหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัและบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและ
ฉบบัใหม่รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท์       
การตีความและการให้แนวปฏิบตัิทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 

หลกัการส าคญัของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท า
กบัลูกคา้คือกิจการรับรู้รายไดเ้พื่อแสดงการส่งมอบสินคา้หรือบริการท่ีสัญญาให้ลูกคา้ใน
จ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินคา้
หรือบริการ มาตรฐานก าหนดหลกัการส าคญั 5 ขั้นตอนในการรับรู้รายไดด้งัต่อไปน้ี 

ขั้นตอนแรก: ระบุสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 

ขั้นท่ีสอง: ระบุภาระท่ีตอ้งปฏิบติัในสัญญา 

ขั้นท่ีสาม: ก าหนดราคาของรายการ 

ขั้นท่ีส่ี: ปันส่วนราคาของรายการใหก้บัภาระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ีรวมอยูใ่นสัญญา 

ขั้นท่ีหา้: รับรู้รายไดเ้ม่ือ (หรือขณะท่ี) กิจการปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน 

ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ กิจการ
ตอ้งรับรู้รายได้เม่ือกิจการปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน เช่น เม่ืออ านาจควบคุมของ
สินค้าหรือบริการท่ีจะต้องปฏิบติัตามภาระท่ีต้องปฏิบัตินั้นมีการส่งมอบสินค้าหรือบริการ
ใหก้บัลูกคา้เสร็จส้ินแลว้ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี น ามาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน                     
ท่ีเก่ียวขอ้งกับเร่ืองรายได้เม่ือมีผลบังคบัใช้ ได้แก่ มาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญา
ก่อสร้าง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 
เร่ือง รายได้ - รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา การตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ การตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ก าหนดวิธีปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงโดยให้ใชว้ิธี
ปรับยอ้นหลังตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง
ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด หรือรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงัจากการปรับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นรายการปรับปรุงก าไรสะสมต้นงวดของงวด
ปัจจุบนั  

กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากับ
ลูกคา้ มาใช้คร้ังแรกเมื่อวนัที่ 1 มกราคม 2562 โดยไม่ไดป้รับยอ้นหลงัตวัเลขเปรียบเทียบ
ส าหรับการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐาน
ฉบบัน้ีมาใชค้ร้ังแรกโดยการปรับปรุงก าไรสะสมตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ซ่ึงมีผลกระทบ
ของรายการท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

ผลกระทบต่อสินทรัพย์ หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  

งบกำรเงินรวม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562      (หน่วย : บำท) 
 ตามท่ีรายงาน  การจดั  รายการ  หลงัปรับปรุง 
 ไวเ้ดิม  ประเภท  ปรับปรุง  ณ วนัท่ี 
 ณ วนัท่ี  รายการใหม่    1 มกราคม 
 31 ธนัวาคม  (ดูหมายเหตุ    2562 
 2561  ขอ้ 33)     
สินทรัพย์ (หนี้สิน)        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 1,498,592,685  434,227,892  (85,242,948)  1,847,577,629 
ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ -  -  311,578,389  311,578,389 
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 38,340,870  -  (45,267,088)  (6,926,218) 
        
ส่วนของผู้ถือหุ้น        
ก าไร (ขาดทุน) สะสม (1,358,954,122)  -  140,951,503  (1,218,002,619) 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 275,649,000  -  40,116,850  315,765,850 
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จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี       
31 ธนัวาคม 2562 และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี         
31 ธนัวาคม 2562 แสดงไดด้งัน้ี   

(หน่วย: บำท) 
 ตามนโยบาย 

การบญัชีเดิม 
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) ตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 

งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562    
สินทรัพย์ (หนี้สิน)    
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 2,454,305,369 (91,492,498) 2,362,812,871 
ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ - 308,736,672 308,736,672 
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,215,865 (43,448,835) (38,232,970) 
    
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (1,850,707,361) 135,860,393 (1,714,846,968) 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 331,108,206 37,934,946 369,043,152 
    
    
   (หน่วย: บำท) 
 ตามนโยบาย 

การบญัชีเดิม 
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) ตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562    
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 173,892,527 9,091,268 182,983,795 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (45,525,068) 1,818,254 (43,706,814) 
ขาดทุนสุทธิส าหรับปี (427,219,499) (7,273,014) (434,492,513) 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (358,514,150) (7,273,014) (365,787,164) 
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน  (0.058) (0.001) (0.059) 

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลว้ และจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการ
ปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติั
ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 
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ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวขอ้งมาเร่ิม 
ถือปฏิบติักบังบการเงินของบริษทัเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้
โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัได้ประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าว และเห็นว่าการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัทในงวดท่ีจะเร่ิม            
ถือปฏิบติั ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
มำตรฐำนกำรบัญชี  
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก าหนดหลักการเก่ียวกับการจัดประเภทและการวดัมูลค่า
เคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business 
Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของ
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเก่ียวกับการบัญชีป้องกันความเส่ียง 
รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน มาตรฐานเหล่าน้ีจะน ามา
แทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินเม่ือมีผลบงัคบัใช้ 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษัทและบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานกลุ่ม
เคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวท่ีมีต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัทในงวดท่ีจะเร่ิม          
ถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี ก าหนดหลกัการส าหรับการระบุสัญญาเช่าและวิธี
ปฏิบติัในงบการเงินทั้งทางดา้นผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่า  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีน ามาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองสัญญาเช่าเม่ือมีผลบงัคบัใช ้ไดแ้ก่ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 เร่ือง สัญญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า การ
ตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท าขึ้นตามรูปแบบ
กฎหมาย และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเ งิน ฉบับท่ี 4 เร่ือง การประเมินว่า
ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

ส าหรับการบญัชีทางดา้นผูเ้ช่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่ง
เป็นสาระส าคญั โดยยกเลิกการแยกประเภทระหวา่งสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาเช่าการเงิน
ภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้รายการสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละ
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลส าหรับสัญญาเช่าทั้งหมด ยกเวน้สัญญาเช่า
ระยะสั้นและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า อย่างไรก็ตาม การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงินโดยใชห้ลกัการ
เช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวท่ีมีต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 

3.  นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 
3.1 กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายดงัต่อไปน้ี 

3.1.1 รายไดจ้ากการขายหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัรับรู้เป็นรายไดท้ั้งจ านวนเม่ือการควบคุม
หน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัถูกโอนให้แก่ลูกคา้แลว้ การวดัมูลค่าของรายไดจ้ะพิจารณา
จากขอ้ก าหนดในสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 

3.1.2 รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

3.1.3 รายได้เงินปันผลบนัทึกในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในวนัท่ีบริษทัมี
สิทธิไดรั้บเงินปันผล ในกรณีเงินปันผลที่ไดรั้บจากหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของ
ตลาดจะพิจารณาจากวนัท่ีมีการประกาศสิทธิการรับปันผล 

3.1.4 รายไดค้่านายหนา้ รายไดด้อกเบ้ีย รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 
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3.2 รายการส่งเสริมการขายท่ีระบุในสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีการรับรู้รายการส่งเสริมการขายท่ีระบุในสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยใหก้บั
ลูกคา้เม่ือมีการจดทะเบียนโอนหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั ดงัน้ี 
3.2.1 การใหสิ้นคา้ (ท่ีเป็นของแถม) เช่น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองตกแต่ง  

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีการให้สินคา้กับลูกคา้เม่ือลูกคา้จดทะเบียนโอนหน่วยใน
อาคารชุดพกัอาศยั ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาว่าสินคา้ท่ีให้เหล่าน้ี
เป็นส่วนควบของหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัซ่ึงเป็นภาระหลกัท่ีกลุ่มบริษัทและ
บริษทัตอ้งส่งมอบให้ลูกคา้ตามสัญญา ดงันั้นกลุ่มบริษทัและบริษทัจึงบนัทึกตน้ทุน
ของรายการเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขายอาคารชุด 

3.2.2 ส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายใหลู้กคา้ 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีการจ่ายค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนหน่วยในอาคารชุด
พกัอาศยัหรือจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนกลางนิติบุคคลของโครงการอาคารชุดพกัอาศยั โดย
จ่ายแทนลูกค้าเม่ือลูกค้าจดทะเบียนโอนบ้านหรือหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย 
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาว่ารายการเหล่าน้ีเป็นส่ิงตอบแทนท่ีจ่าย
ให้ลูกคา้ ดงันั้นกลุ่มบริษทัและบริษทัจึงบนัทึกรายการดงักล่าวเป็นส่วนหักจาก
มูลค่ารายได้จากการขายอาคารชุด 

3.3 ตน้ทุนขายหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั บริษทัไดท้ าการแบ่งสรรตน้ทุนการพฒันาทั้งหมดท่ีคาดว่าจะเกิด 
(โดยค านึงถึงตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริงด้วย) ให้กับหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัท่ีขายได้ตามเกณฑ์
พื้นท่ีขายและพิจารณาประกอบกับราคาขาย แลว้รับรู้เป็นตน้ทุนขายในงบก าไรขาดทุนและ
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธ์ิ
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือมีการขาย 

3.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ไดแ้ก่ เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารไม่รวมเงินฝากธนาคาร 
ซ่ึงมีก าหนดคืนเกินกวา่ 3 เดือน และเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั 
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3.5 ลูกหน้ีการคา้  
ลูกหน้ีการคา้แสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

กลุ่มบริษทัและบริษทัประมาณการค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ โดยการประเมินผลของฝ่ายบริหาร
เก่ียวกบัความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากยอดลูกหน้ีท่ีคงคา้งอยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
การประเมินผลดังกล่าวได้ค  านึงถึงประสบการณ์การช าระเงินในอดีตและปัจจัยอย่างอ่ืน 
ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศ หน้ีสงสัยจะสูญบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน
และก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

3.6 ท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค 
ที่ดินและตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภคแสดงในราคาทุนของแต่ละ
โครงการหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บแลว้แต่อย่างใดจะต ่ากว่า ราคาทุนประกอบดว้ยที่ดิน 
ค่าพฒันาท่ีดิน ค่าก่อสร้างอาคารชุด ค่าใชจ่้ายเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัโครงการและตน้ทุนการกูย้มื
ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะหยุดบนัทึกตน้ทุนการกูย้ืมเขา้มาเป็นตน้ทุนเม่ือพร้อมท่ีจะขายหรือโครงการ
หยดุพฒันา 

3.7 ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ เช่นค่านายหนา้ในการขาย 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในลกัษณะเดียวกนัเป็นสินทรัพยแ์ละตดัเป็นค่าใชจ่้ายอย่างเป็นระบบและ
สอดคลอ้งกับรูปแบบการรับรู้รายได้ตามสัญญา และจะบนัทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า  
ของสินทรัพย ์เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่าส่ิงตอบแทนท่ีจะได้รับหักด้วยตน้ทุน              
ค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้ืมประกอบด้วยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดขึ้นท่ี
เก่ียวเน่ืองจากการกูย้มืนั้น 

3.8 ตน้ทุนการกูย้มื 
ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ท่ีใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ท่ีต้องใช้ระยะ
เวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
จนกว่าสินทรัพยน์ั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามประสงค์ ส่วนตน้ทุนการกู้ยืมอ่ืนถือเป็น
ค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้ืมประกอบด้วยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดขึ้นท่ี
เก่ียวเน่ืองจากการกูย้มืนั้น 
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3.9 เงินลงทุน 
3.9.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการดว้ยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ

การดอ้ยค่า (ถา้มี) บริษทัจะบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย
ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าว  
เป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษทัมีอ านาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางออ้ม โดยอ านาจ
ในการควบคุม หมายถึง อ านาจในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงาน
ของกิจการ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมของกิจการนั้น 

3.9.2 เงินลงทุนในหลกัทรัพยใ์นความต้องการของตลาด ซ่ึงถือไวเ้พื่อคา้จดัประเภทเป็น
สินทรัพยห์มุนเวียนและแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม ก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงราคา
ของหลกัทรัพยบ์นัทึกในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน มูลค่ายุติธรรมส าหรับ
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้จะใชร้าคาเสนอซ้ือคร้ังสุดทา้ยของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของรอบระยะเวลารายงาน ในการจ าหน่ายเงินลงทุนบางส่วนของ
เงินลงทุนท่ีถืออยู ่บริษทัค านวณตน้ทุนเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไปดว้ยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 
และผลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีบนัทึกเป็นก าไร (ขาดทุน) 
จากการจ าหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 

3.9.3 ตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พื่อคา้
จดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรก เงินลงทุนเผ่ือขาย
แสดงในมูลค่ายุติธรรม และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ าบนัทึก
เป็นรายการในองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  
ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยบนัทึกในก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนโดยตรงเขา้ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

3.10 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ไดแ้ก่ อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้
ค่าเช่าหรือจากมูลค่าท่ีเพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอยา่ง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้น
การผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือใหบ้ริการหรือใชใ้นการบริหารงาน 

กลุ่มบริษทัและบริษทับันทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุน 
รวมถึงต้นทุนการท ารายการท่ีเก่ียวข้อง และหลังจากนั้ นกลุ่มบริษัทและบริษัทจะบันทึก
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรม ซ่ึงมีการประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ 
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ตน้ทุนของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท่ีไดม้าโดยการซ้ือ ประกอบดว้ย ราคาซ้ือและรายจ่าย
ทางตรงใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัหาสินทรัพย ์ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพส าหรับบริการทางกฎหมาย 
ค่าภาษีในการโอนสินทรัพย ์และตน้ทุนในการท ารายการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดขึ้น 

3.11 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ท่ีดิน แสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัและบริษทัแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและ
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ของสินทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี 

อาคาร - ส านกังานขาย 3 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 5 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 3 และ 5 ปี 
เคร่ืองใชส้ านกังานและอุปกรณ์ 3 และ 5 ปี 
อุปกรณ์อ่ืน 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

ก าไรหรือขาดทุนจากการขายหรือตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์รับรู้ในงบก าไรขาดทุน
และก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีมีการขายหรือตดัจ าหน่ายสินทรัพยน์ั้น 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้าง
สินทรัพยท่ี์กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตาม
วตัถุประสงค ์ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย์
และตน้ทุนการกูย้มื 

ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ จะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน
และก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเม่ือเกิดขึ้น 
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3.12 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
ซ่ึงจะมีการทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจ าทุกปี โดยค่าเผื่อการดอ้ยค่าจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายใน
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ค่าตดัจ าหน่ายบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ค านวณโดย
วิธีเส้นตรงตามระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืน 
ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไดด้งัน้ี 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 ปี 

3.13 การรวมธุรกิจและค่าความนิยม 
บริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามวิธีซ้ือ โดยบริษทั (ผูซ้ื้อ) วดัมูลค่าตน้ทุน
การซ้ือธุรกิจดว้ยผลรวมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ 
ส าหรับจ านวนของส่วนของผูท่ี้ไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง ผูซ้ื้อ
จะวดัมูลค่าส่วนของผูท่ี้ไม่มีอ านาจควบคุม (ถา้มี) ในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าของ
สินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสัดส่วนของหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้ไม่มีอ านาจควบคุมนั้น 

บริษทับนัทึกตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีตน้ทุนดงักล่าวเกิดขึ้นและ
เม่ือได้รับบริการ  

บริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่า
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการท่ีไดม้า  

บริษทัแสดงค่าความนิยมหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า โดยจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี
หรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดขึ้น 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า บริษทัจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดขึ้นจากการรวมกิจการ
ให้กับหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) 
ท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษทัจะท าการประเมินมูลค่าท่ีคาดวา่
จะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของ
สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด) หากมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด
เงินสดต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี บริษทัจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน และบริษทัไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมไดใ้นอนาคต 
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3.14 ภาษีเงินได ้
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ยจ านวนรวมของภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนัและภาษีเงินได้
รอการตดับญัชี 

ภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั 
ภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั คือ จ านวนภาษีเงินไดท่ี้ตอ้งช าระโดยค านวณจากก าไรทางภาษีส าหรับปี 
ก าไรทางภาษีแตกต่างจากก าไรท่ีแสดงในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
เน่ืองจากก าไรทางภาษีไม่ไดร้วมรายการท่ีสามารถถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษีในปีอ่ืนๆ 
และไม่ไดร้วมรายการท่ีไม่สามารถถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี ภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั
ค านวณโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีบงัคบัใชอ้ยู ่ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งมูลค่าทางบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินในงบการเงินกบัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีใชใ้นการค านวณก าไรทางภาษี (ฐานภาษี) 
กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวทุกรายการ 
และรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวเท่าท่ีมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ว่าก าไรทางภาษีจะมีจ านวนเพียงพอท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ได้
โดยมีการทบทวนมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีในรายงาน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกปรับลดลง 
เม่ือก าไรทางภาษีท่ีจะน ามาใช้ประโยชน์ลดลง การกลบัรายการจะท าเม่ือมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัและบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชีบางส่วนหรือทั้งหมดมาใชป้ระโยชน์ได ้ 

กลุ่มบริษทัและบริษทัค านวณมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัราภาษี
ท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีหรือในปีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระ
หน้ีสินภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ หรือท่ีคาดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใชภ้ายใน
ส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

รายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนัจะหักกลบกนัไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัและบริษทั
มีสิทธิตามกฎหมายในการน าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวมาหักกลบกนั กลุ่มบริษทัและบริษทั
ตั้งใจจะช าระหน้ีสินดังกล่าวด้วยยอดสุทธิหรือตั้ งใจจะรับช าระสินทรัพย์และหน้ีสินในเวลา
เดียวกันและทั้ งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานการจดัเก็บภาษีเดียวกนั 

  



 
- 16 - 

 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัแสดงรายการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้หรือรายได้ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวข้องกับ
ก าไรหรือขาดทุนไวใ้นงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
จะบันทึกโดยตรงไปยงังบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น ถ้าภาษีเงินได้ท่ีเกิดขึ้นนั้น
เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

3.15 ผลประโยชน์พนกังาน 
3.15.1 ผลประโยชน์ระยะสั้น 

กลุ่มบริษัทและบริษัทบันทึกเงินสมทบกองทุนทดแทนเป็นค่าใช้จ่ายของรอบ
ระยะเวลาบญัชี 

กลุ่มบริษัทและบริษัทจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส ารองเล้ียงชีพโดยบันทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายของรอบระยะเวลาบญัชี 

3.15.2 ผลประโยชน์ระยะยาว 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงาน
ตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงกลุ่มบริษทัและบริษทัถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการ
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน 

บริษทับนัทึกภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานตามพระราชบญัญติั
คุม้ครองแรงงาน โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit 
Method) ซ่ึงค านวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ จากข้อสมมติฐานทาง
คณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน โดยใชปั้จจยัต่าง ๆ รวมทั้ง
การประเมินถึงอายุและจ านวนปีการท างานโดยเฉล่ียของพนกังาน อัตราการลาออก
จากงานของพนกังาน สมมติฐานในการปรับเงินเดือนขึ้นในอนาคต และอตัรามรณะ 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานไดพ้ิจารณาคิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั ณ วนัท่ี
ในงบแสดงฐานะการเงิน ภายใตส้มมติฐานที่พนักงานในแต่ละช่วงอายุจะท างาน
ก ับบริษทัจนครบอายเุกษียณ ทั้งน้ีอตัราคิดลดที่ใชใ้นการค านวณภาระผูกพนั
ผลประโยชน์ของพนักงานหลงัออกจากงานนั้น อา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของ
พนัธบตัรรัฐบาล 

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานท่ีก าหนดไว้ 
ส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานรับรู้ในก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 
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3.16 ประมาณการหน้ีสิน 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้เป็นหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินเมื่อกลุ่มบริษทัและบริษทั
มีภาระผกูพนัในปัจจุบนั ซ่ึงเกิดจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะสูญเสีย
ทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายช าระภาระผูกพนัดงักล่าว โดยสามารถประมาณ
มูลค่าภาระผกูพนัไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

3.17 กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกรายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนดงัน้ี 
3.17.1 รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

- รายการท่ีเกิดขึ้นระหว่างปีแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี
เกิดรายการหรืออตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียท่ีเหมาะสมส าหรับรอบระยะเวลาปัจจุบนั 

- สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปล่ียนตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

- ก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดจากการจ่ายช าระเงิน
และการแปลงค่า รับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

3.17.2  หน่วยงานในต่างประเทศ 
- สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้

อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีรายงาน 

- รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้
อตัราแลกเปลี่ยนซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราแลกเปลี่ยนจริง ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

- ผลต่างจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ บนัทึก
ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศในองคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 

- เม่ือมีการช าระหน้ีรายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีกบัหน่วยงานใน
ต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายว่าจะมีแผนการช าระหน้ีหรือไม่มี
ความเป็นไปไดว้่าจะช าระเงินในอนาคตอนัใกล ้ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน
จากรายการทางการเงินดงักล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิ
ในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการ
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุน้จนกวา่มีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป  
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3.18 สัญญาเช่าระยะยาว 
สัญญาเช่าด าเนินงาน 
สัญญาเช่าทรัพยสิ์นซ่ึงมีความเส่ียงและผลประโยชน์ในกรรมสิทธ์ิของสินทรัพยเ์ป็นของผูใ้ห้เช่าจะ
บนัทึกบญัชีโดยถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน ค่าเช่าท่ีเกิดจากสัญญาดงักล่าวจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

3.19 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 
- ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปีดว้ยจ านวน

หุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกท่ีออกในระหวา่งปี 

- ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลดค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปีดว้ยผลรวม
ของจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในระหว่างปี กบัจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นสามญั
ท่ีออกเพื่อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ิน (ใบส าคญัแสดงสิทธิ) ใหเ้ป็นหุน้สามญั 

3.20 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพยห์รือหน้ีสินรายการใดรายการหน่ึง กลุ่มบริษทั
และบริษทัจะพิจารณาถึงลกัษณะของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น ซ่ึงผูซ้ื้อหรือผูข้ายในตลาด
ท่ีให้ประโยชน์สูงสุดจะน ามาพิจารณาในการก าหนดราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือ
จะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสิน ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ไม่ว่าราคานั้นจะสามารถสังเกตไดโ้ดยตรงหรือประมาณ
มาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า โดยมูลค่ายุติธรรมท่ีไดเ้ปิดเผยในงบการเงินจะถูกก าหนดล าดบัชั้น
เป็นระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 หรือระดับท่ี 3 ตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใช้ในการประเมินมูลค่า
ยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบัท่ี 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย ์
หรือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

ระดบัท่ี 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือ
หน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบัท่ี 1 

ระดบัท่ี 3  เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
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3.21 การใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารและแหล่งขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
3.21.1 การใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารท่ีส าคญัในการก าหนดนโยบายบญัชี 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั ตอ้งอาศยัดุลยพินิจหลายประการในการก าหนดนโยบายการบญัชี 
ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างเป็นนัยส าคญัต่อการรับรู้รายการและการเปิดเผยขอ้มูลใน
งบการเงิน โดยดุลยพินิจท่ีส าคญัในการก าหนดนโยบายการบญัชี มีดงัต่อไปน้ี 

(1) สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
กลุ่มบริษทัและบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่าง
ชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ได้ใช้ เม่ือมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่วา่บริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จาก
ผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัได้
พิจารณาจากจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
เพื่อประมาณการจ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีกลุ่มบริษทัและ
บริษทัควรรับรู้ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

(2) ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนักงานขึ้นอยู่กบั
หลายปัจจยัท่ีใชใ้นการค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยมีขอ้สมมติ
หลายอยา่ง รวมถึงอตัราคิดลด การเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบ
ต่อมูลค่าของประมาณการหน้ีสินดงักล่าว 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไดพ้ิจารณาอัตราคิดลดท่ีเหมาะสมในแต่ละปี ซ่ึงไดแ้ก่
อตัราดอกเบ้ียท่ีควรจะใชใ้นการก าหนดมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแส
เงินสดท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
ในการพิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสม กลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาใชอ้ตัรา
ผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ี
ตอ้งจ่ายช าระผลประโยชน์ และมีอายุครบก าหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาที่
ตอ้งจ่ายช าระประมาณการหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลเพิ่มเติมได้เปิดเผยไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20 

ตน้ทุนบริการในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขโครงการจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเม่ือการแกไ้ขโครงการมีผลบงัคบัใช ้
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 (3) การดอ้ยค่า 
ยอดสินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีของกลุ่มบริษทัและบริษทัท่ีมีอายุการใช้งานท่ี
แน่นอนจะท าการทดสอบการดอ้ยค่าเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยน์ั้นอาจมีการดอ้ยค่า 
ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่มีอายุการใช้งานท่ีแน่นอน กลุ่มบริษทัและบริษทัจะท า
การทดสอบการดอ้ยค่าทุกปีหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นอาจมีการดอ้ยค่า
โดยการประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์

3.21.2 แหล่งขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีประมาณการทางบัญชีซ่ึงใช้ข้อสมมติฐานท่ีเก่ียวข้องกับ
เหตุการณ์ในอนาคต ถึงแมว้า่การประมาณการของผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาอยา่งสมเหตุสมผล
ภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น 
ประมาณทางการบญัชีท่ีส าคญัและขอ้สมมติฐานท่ีมีความเส่ียงอย่างเป็นสาระส าคญั
ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหน้ีสินในรอบ
ระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงัน้ี 
(1) การวดัมูลค่ายติุธรรมและกระบวนการประเมินมูลค่า 

กลุ่มบริษทัและบริษทัใช้ขอ้มูลในตลาดท่ีสามารถสังเกตได้ในการประมาณ
มูลค่ายติุธรรมของรายการสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กรณีท่ีขอ้มูลระดบัท่ี 1 ไม่สามารถ
หาได ้กลุ่มบริษทัและบริษทัจะว่าจา้งผูป้ระเมินมูลค่าภายนอกท่ีไดรั้บการรับรอง
มาเป็นผูป้ระเมินมูลค่า เพื่อก าหนดเทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมรวมทั้ง
ขอ้มูลท่ีจะตอ้งใช ้

ขอ้มูลเก่ียวกับเทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลท่ีใช้ในการก าหนดมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินรายการต่าง ๆ ได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 32.4 

(2) การประเมินมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของกลุ่มบริษทัประเมินโดยใช้
ผูป้ระเมินราคาอิสระ ซ่ึงใชว้ิธีประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยพิจารณาจาก
รายได้ (Income Approach) ข้อสมมติฐานหลกัที่ใชใ้นการประเมินราคา
ประกอบดว้ย ประมาณการรายได ้และอตัราคิดลด  
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(3) การค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
ในการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษัท
ประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดร้ับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั
โดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึงภาษีเงินไดเ้พื่อให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินได้
ในตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ส าหรับ
สินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณา
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้น
เก่ียวขอ้งดว้ย 

 (4) การดอ้ยค่าของค่าความนิยม 
การประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจ าเป็นตอ้งใช้การประมาณการมูลค่า
จากการใชข้องหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงมีการปันส่วนค่าความนิยมให้
ในการค านวณมูลค่าจากการใชน้ั้น ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดป้ระมาณ
กระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด
และค านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีเหมาะสม หากกระแส
เงินสดในอนาคตท่ีเกิดจริงน้อยกว่าท่ีคาดการณ์ไว ้แสดงว่าอาจมีขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าในจ านวนท่ีเป็นสาระส าคญัเกิดขึ้น 

4. กำรเปิดเผยข้อมูลเพิม่เติมเกี่ยวกบักระแสเงินสด 
4.1 รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

4.1.1 เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร  
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 

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

บวก ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร 3,181,266,351  3,628,888,302  129,205,837  348,546,180 
หกั รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสดอืน่ (52,305)  -  (52,305)  - 
หกั ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรส่วนท่ีช าระดว้ย        

เงินกูย้ืมระยะยาว  (2,822,185,548)  (3,271,138,320)  -  - 
หกั เงินมดัจ าค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร -  (20,000,000)  -  (20,000,000) 
หกั ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร        

ส่วนท่ีจ่ายเป็นเงินสด (358,859,404)  (336,927,226)  (129,684,548)  (327,816,300) 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรยกไป        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 1,029,300  860,206  236,314  767,330 
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4.1.2 เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 

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

บวก ค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 17,756,405  4,351,259  2,800,298  2,056,107 
หกั ค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่นส่วนท่ี        

จ่ายเป็นเงินสด (18,480,341)  (3,003,380)  (2,800,298)  (2,219,817) 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่นยกไป        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 787,653  1,511,589  -  - 

4.1.3 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561 

เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 820,905,043  839,943,371 
บวก   เงินสดจ่ายส าหรับเงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 550,858,732  - 
บวก   เงินให้กูยื้มระยะส้ันท่ีเพ่ิมขึ้นโดยสุทธิกบัเงินทดรองจ่ายแก่    

บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 224,141,268  - 
หกั จ่ายช าระค่าหุ้นเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง -  (3,128,111) 
หกั ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (8,272,285)  (15,910,217) 
เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัยกไป ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 1,587,632,758  820,905,043 

4.1.4 เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561 

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

หกั เงินสดจ่ายช าระคืนเจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย    
จากบริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (531,358)  - 

หกั สุทธิกบัการไดรั้บช าระคืนทุนหุ้นสามญับางส่วน    
จากบริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (581,077,559)  - 

บวก ขาดทนุท่ีเกิดขึ้นจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 135,874,515  - 
หกั ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ -  (31,469,697) 
เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
ยกไป ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม -  445,734,402 
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4.1.5   เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561 

เงินกูยื้มระยะส้ันจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 438,889,250  469,875,624 
บวก เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะส้ันจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 54,000,000  - 
หกั เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูยื้มระยะส้ันจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (1,245,648)  - 
หกั ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (16,540,647)  (30,986,374) 
เงินกูยื้มระยะส้ันจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัยกไป ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 475,102,955  438,889,250 

4.1.6 เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเงินกูย้มืระยะยาว 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีรายการท่ีไม่เก่ียวกบั
เงินสดท่ีเก่ียวขอ้งกับเจ้าหน้ีค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 607.99 ลา้นบาท และ 688.91 
ลา้นบาท ตามล าดบั และเงินกูย้มืระยะยาวซ่ึงเป็นผลมาจากขอ้ตกลงและเง่ือนไขในการจ่าย
ช าระเงินตามสัญญาก่อสร้าง เพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 2,791.77 ลา้นบาท และ 4,914.97  ลา้นบาท 
ตามล าดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 18) ทั้งน้ี เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวเป็น
รายการท่ีไม่ เ ก่ียวกับเ งินสดของท่ี ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและ
สาธารณูปโภค (ดูหมายเหตุขอ้ 8) และอาคารระหวา่งก่อสร้าง (ดูหมายเหตุขอ้ 13) 

4.2 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
               (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดต้นปี      ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่  กระแสเงินสด  กำรเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เงินสด  ณ วันที่ 
 1 มกรำคม  จำกกิจกรรมจัดหำเงิน          31 ธันวำคม 
 2562  เงินสดรับ  เงินสดจ่ำย  เงินกู้ยืมระยะยำว  ก ำไรจำกอัตรำ  ตัดจ ำหน่ำย  อื่น ๆ  2562 
       ที่เพิ่มขึ้น  แลกเปลี่ยนท่ียัง  ดอกเบีย้จ่ำย     
         ไม่เกิดขึ้น  ล่วงหน้ำ     
เงินกูยื้มระยะสั้น 8,312,624  -  -  -  -  -  (314,174)  7,998,450 
ตัว๋แลกเงิน 437,071,705  89,692,188  (168,168,541)  -  -  20,660,788  1,736,747  380,992,887 
เงินกูยื้มระยะยาว 8,954,080,829  455,160,900  -  3,069,920,864  (733,311,084)  -  (13,325,931)  11,732,525,578 
หุ้นกูร้ะยะยาว 3,643,078,946  499,989,467  -  -  -  -  41,016,934  4,184,085,347 
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               (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดต้นปี      ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่  กระแสเงินสด  กำรเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เงินสด  ณ วันที่ 
 1 มกรำคม  จำกกิจกรรมจัดหำเงิน          31 ธันวำคม 
 2561  เงินสดรับ  เงินสดจ่ำย  เงินกู้ยืมระยะยำว  ก ำไรจำกอัตรำ  ตัดจ ำหน่ำย  อื่น ๆ  2561 
       ที่เพิ่มขึ้น  แลกเปลี่ยนท่ียัง  ดอกเบีย้จ่ำย     
         ไม่เกิดขึ้น  ล่วงหน้ำ     
เงินกูยื้มระยะสั้น 8,899,511  -  -  -  -  -  (586,887)  8,312,624 
ตัว๋แลกเงิน 667,275,353  145,961,634  (410,718,880)  -  -  33,137,012  1,416,586  437,071,705 
เงินกูยื้มระยะยาว 4,067,573,235  459,706,387  -  4,455,316,659  (26,383,500)  -  (2,131,952)  8,954,080,829 
หุ้นกูร้ะยะยาว 2,489,552,990  3,621,737,127  (2,500,000,000)  -  -  -  31,788,829  3,643,078,946 

 
 

             (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดต้นปี      ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่  กระแสเงินสด  กำรเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เงินสด  ณ วันที่ 
 1 มกรำคม  จำกกิจกรรมจัดหำเงิน        31 ธันวำคม 
 2562  เงินสดรับ  เงินสดจ่ำย  ก ำไรจำกอัตรำ  ตัดจ ำหน่ำย  อื่น ๆ  2562 
       แลกเปลี่ยนท่ียัง  ดอกเบีย้จ่ำย     
       ไม่เกิดขึ้น  ล่วงหน้ำ     
              
เงินกูยื้มระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 438,889,250  54,000,000  (1,245,648)  (16,540,647)  -  -  475,102,955 
ตัว๋แลกเงิน 437,071,705  89,692,188  (168,168,541)  -  20,660,788  1,736,747  380,992,887 
หุ้นกูร้ะยะยาว 3,643,078,946  499,989,467  -  -  -  41,016,934  4,184,085,347 

 
 

             (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดต้นปี      ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่  กระแสเงินสด  กำรเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เงินสด  ณ วันที่ 
 1 มกรำคม  จำกกิจกรรมจัดหำเงิน        31 ธันวำคม 
 2561  เงินสดรับ  เงินสดจ่ำย  ก ำไรจำกอัตรำ  ตัดจ ำหน่ำย  อื่น ๆ  2561 
       แลกเปลี่ยนท่ียัง  ดอกเบีย้จ่ำย     
       ไม่เกิดขึ้น  ล่วงหน้ำ     
              
เงินกูยื้มระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 469,875,624  -  -  (30,986,374)  -  -  438,889,250 
ตัว๋แลกเงิน 667,275,353  145,961,634  (410,718,880)  -  33,137,012  1,416,586  437,071,705 
หุ้นกูร้ะยะยาว 2,489,552,990  3,621,737,127  (2,500,000,000)  -  -  31,788,829  3,643,078,946 
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5. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 

 31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 

 2562  2561  2562  2561 

เงินสด 380,000  57,023  40,000  44,302 

เงินฝากออมทรัพย ์ 269,852,122  1,512,735,884  98,510,263  815,454,821 

เงินฝากกระแสรายวนั 3,811,101  5,175,274  3,033,221  2,561,338 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 274,043,223  1,517,968,181  101,583,484  818,060,461 

6. เงินลงทุนช่ัวครำว 
เงินลงทุนชัว่คราว ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 

 รำคำทุน/  มูลค่ำยุติธรรม  รำคำทุน/  มูลค่ำยุติธรรม 

 รำคำตำมบัญชี    รำคำตำมบัญชี   

หลักทรัพย์เพ่ือค้ำ        
กองทุนรวม        

ตราสารหน้ี -  -  100,000,000  100,502,312 
บวก ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า -  -  502,312  - 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว -  -  100,502,312  100,502,312 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนชั่วคราวท่ีเกิดขึ้นในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวมและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561 
ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม  100,502,312  - 
ยอดซ้ือหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 100,000,000  100,000,000 
ยอดจ าหน่ายหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ (202,702,700)  - 
ยอดซ้ือตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด 30,000,000  - 
ยอดไถ่ถอนตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด (30,000,000)  - 
ก าไรจากการจ าหน่ายหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 2,200,388  - 
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนชัว่คราว -  502,312 
ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม -  100,502,312 
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7. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน  
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

ลูกหนีก้ำรค้ำ        
ลูกหน้ีการคา้ในประเทศ 9,638,738  3,310,358  -  - 
ลูกหน้ีค่างวดท่ีถึงก าหนดช าระ 383,082,047  288,572,890  -  - 
รายไดค้รบก าหนดตามสัญญา (383,082,047)  (288,572,890)  -  - 
รวมลูกหน้ีการคา้ 9,638,738  3,310,358  -  - 

ลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน        
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 16,080,882  96,020,412  2,544,198  1,947,882 
เงินทดรองจ่าย 27,358,457  491,434  51,000  20,000 
เงินมดัจ าจ่ายล่วงหนา้ 420,369,396  106,340,923  -  - 
เงินมดัจ าจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 1,224,187,306  1,241,802,226  6,294,703  23,909,623 
ลูกหน้ีอื่น - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

(ดูหมายเหตุขอ้ 28.4) -  -  22,463,240  52,159,703 
ลูกหน้ีอื่น - บริษทัอื่น 7,682,022  43,121,756  -  - 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

(ดูหมายเหตุขอ้ 28.4) -  -  372,310,576  289,090,775 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 523,055,747  353,160,061  -  - 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 90,244,461  59,964,150  32,407  - 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 30,780,466  27,521,865  30,672,769  27,489,219 
เงินมดัจ าค่าซ้ือสินทรัพย ์ 6,957,330  625,689  6,957,330  625,689 
อื่น ๆ 6,458,066  461,703  3,942,196  461,693 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น  2,362,812,871  1,932,820,577  445,268,419  395,704,584 

  



 
- 27 - 

 

 

8.  ท่ีดินและต้นทุนโครงกำรระหว่ำงก่อสร้ำงและสำธำรณูปโภค 
ท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

ท่ีดิน 553,771,242  2,435,297  553,771,242  2,435,297 
ค่าก่อสร้างและอ่ืนๆ 6,900,995,123  5,405,419,600  51,017,183  14,765,624 
ตน้ทุนการกูย้ืม 815,617,119  434,887,907  83,235  137,812 

รวมท่ีดินและตน้ทนุโครงการระหว่าง        
ก่อสร้างและสาธารณูปโภค 8,270,383,484  5,842,742,804  604,871,660  17,338,733 

ท่ีดินและตน้ทนุโครงการระหว่างก่อสร้างและ
สาธารณูปโภคที่บนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายและได้
รวมในบญัชีตน้ทุนขาย 

  
 

 

 

 

 
- ตน้ทนุขายอาคารชุด 181,486,318  146,939,094  5,316,802  146,939,094 

กลุ่มบริษทัเละบริษทัไดน้ าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในโครงการไปจดจ านองเพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงิน
สินเช่ือและการออกหุน้กูร้ะยะยาว (ดูหมายเหตุขอ้ 18.1 และขอ้ 19.1) โดยมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิดงัน้ี 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ  8,258  5,825  593  - 

9. ต้นทุนในกำรได้มำซ่ึงสัญญำท่ีท ำกบัลูกค้ำ 
ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2562 
ยอดตน้ปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม (ดูหมายเหตุขอ้ 2.3) 311,578,389 
เพ่ิมขึ้นระหว่างปี 39,118,593 
ลดลงระหว่างปี (41,960,310) 
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 308,736,672 
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10. เงินฝำกธนำคำรท่ีใช้เป็นหลกัประกนั 
เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงินรวม 

  ณ วันที ่  ณ วันที ่
  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
  2562  2561 

เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัส าหรับบริการรับช าระเงิน  205,803  205,803 
เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัส าหรับการกูย้ืมเงิน (ดูหมายเหตขุอ้ 18.2)  68,536,233  - 
เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัการช าระเงินตามสัญญาก่อสร้าง      

(Escrow Account) (ดูหมายเหตขุอ้ 18.1)  1,924,003,574  1,764,707,131 
รวมเงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั  1,992,745,610  1,764,912,934 

11. เงินลงทุนเผ่ือขำย 
เงินลงทุนเผื่อขาย ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562  ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 
 รำคำทุน/  มูลค่ำ  รำคำทุน/  มูลค่ำ 
 รำคำตำมบัญชี  ยุติธรรม  รำคำตำมบัญชี  ยุติธรรม 

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด        
หุ้นสามญั 234,402,269  123,980,058  234,402,269  146,939,328 
ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั -  1,530,618  -  1,530,618 
หน่วยทรัสต ์ 130,500,000  43,800,000  138,750,000  70,500,000 

บวก ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า (195,591,593)  -  (154,182,323)  - 
รวมเงินลงทนุเผื่อขาย   169,310,676  169,310,676  218,969,946  218,969,946 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนเผื่อขายท่ีเกิดขึ้นในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวมและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561 
ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม  218,969,946  307,088,227 
เงินสดรับจากการลดมูลค่าหน่วยทรัสตข์องเงินลงทุนเผื่อขาย (8,250,000)  (3,000,000) 
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย (41,409,270)  (85,118,281) 
ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 169,310,676  218,969,946 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทได้จ าน าเงินลงทุนในหุ้นสามัญบางส่วนและ เงินลงทุนใน
หน่วยทรัสตท์ั้งหมดจ านวน 161.25 ลา้นบาท และ 209.70 ลา้นบาท ตามล าดบั เพื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนั
การออกหุน้กูร้ะยะยาว (ดูหมายเหตุขอ้ 19.1 และขอ้ 19.2)  
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12. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2559 บริษทั ซีจียูเค 1 จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ไดเ้ขา้ซ้ืออสังหาริมทรัพย์
ซ่ึงตั้งอยูท่ี่เมืองไบรตนั ประเทศองักฤษ ประกอบดว้ย ท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง ทรัพยสิ์นดงักล่าวได้
มีสัญญาเช่ากบัผูเ้ช่ารายหน่ึงซ่ึงใช้ทรัพยสิ์นนั้นในการประกอบธุรกิจโรงเรียน โดยสัญญาเช่าจะครบ
ก าหนดในปี 2575 

รายการกระทบยอดของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 2562  2561 
ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม  789,158,751  845,666,309 
หกั ขาดทนุจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (15,636,400)  - 

หกั ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (29,551,821)  (56,507,558) 
ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 743,970,530  789,158,751 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทั ซีจียูเค 1 จ ากัด ได้จดจ านองท่ีดินและอาคารดังกล่าว                   
เพื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินต่างประเทศแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 18.2) 

ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2562 และ 2561 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดงักล่าวไดมี้การประเมินราคาใหม่ 
โดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ซ่ึงราคาประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนใหม่มีจ านวน 19.03 และ 
19.43 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง ตามล าดบั (ราคาดงักล่าวรวมตน้ทุนในการท ารายการจ านวน 1.33 ลา้นปอนด์
สเตอร์ลิงแลว้)  

รายการท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนซ่ึงเกิดจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2562  2561 
รายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 47,363,646  51,390,715 
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานทางตรงท่ีเกิดจากอสังหาริมทรัพย ์    

เพ่ือการลงทุนซ่ึงก่อใหเ้กิดรายไดค้่าเช่าส าหรับปี 2,789,313  3,012,279 
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13. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม 

ประเภทสินทรัพย์ ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึน้  ขำย/  โอนเข้ำ (ออก)  ยอดคงเหลือ  
 ณ วันที่    ตัดจ ำหน่ำย    ณ วันที่ 
 31 ธันวำคม        31 ธันวำคม 
 2561        2562 

รำคำทุน          
ท่ีดิน 2,187,694,530  -  -  (551,946,953)  1,635,747,577 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 508,250  -  -  (508,250)  - 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 17,485,913  -  -  (52,305)  17,433,608 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 128,922,192  7,717,835  (801,160)  -  135,838,867 
เคร่ืองใชส้ านกังานและอุปกรณ์ 19,401,433  16,891,883  (97,061)  -  36,196,255 
อุปกรณ์อ่ืน 298,556  140,960  -  -  439,516 
ยานพาหนะ 490,000  -  -  -  490,000 

รวม  2,354,800,874  24,750,678  (898,221)  (552,507,508)  1,826,145,823 
          

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (9,861,256)  (1,161,247)  -  -  (11,022,503) 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (97,528,778)  (25,367,001)  801,109  -  (122,094,670) 
เคร่ืองใชส้ านกังานและอุปกรณ์ (12,776,749)  (4,555,372)  97,034  -  (17,235,087) 
อุปกรณ์อ่ืน (37,900)  (77,345)  -  -  (115,245) 
ยานพาหนะ   (385,557)  (94,711)  -  -  (480,268) 

รวม  (120,590,240)  (31,255,676)  898,143  -  (150,947,773) 
อาคารระหว่างก่อสร้าง 5,373,865,647  3,156,515,673  -  508,250  8,530,889,570 
รวมท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7,608,076,281        10,206,087,620 
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม 
ประเภทสินทรัพย์ ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึน้  ขำย/  โอนเข้ำ (ออก)  ยอดคงเหลือ  

 ณ วันที่    ตัดจ ำหน่ำย    ณ วันที่ 
 31 ธันวำคม        31 ธันวำคม 
 2560        2561 

รำคำทุน          
ท่ีดิน 1,849,246,530  338,448,000  -  -  2,187,694,530 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน -  508,250  -  -  508,250 
อาคาร - ส านกังานขาย 3,788,807  -  (3,788,807)  -  - 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 11,622,438  5,863,475  -  -  17,485,913 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 128,606,454  378,271  (62,533)  -  128,922,192 
เคร่ืองใชส้ านกังานและอุปกรณ์ 15,291,184  4,110,249  -  -  19,401,433 
อุปกรณ์อ่ืน 3,294,770  213,786  (3,210,000)  -  298,556 
ยานพาหนะ 490,000  -  -  -  490,000 

รวม  2,012,340,183  349,522,031  (7,061,340)  -  2,354,800,874 
          

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
อาคาร - ส านกังานขาย (3,477,050)  (211,757)  3,688,807  -  - 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (9,205,200)  (656,056)  -  -  (9,861,256) 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (69,616,852)  (27,965,231)  53,305  -  (97,528,778) 
เคร่ืองใชส้ านกังานและอุปกรณ์ (9,709,437)  (3,067,312)  -  -  (12,776,749) 
อุปกรณ์อ่ืน (448,265)  (620,355)  1,030,720  -  (37,900) 
ยานพาหนะ   (287,557)  (98,000)  -  -  (385,557) 

รวม  (92,744,361)  (32,618,711)  4,772,832  -  (120,590,240) 
อาคารระหว่างก่อสร้าง 2,025,366,702  3,348,498,945  -  -  5,373,865,647 
รวมท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,944,962,524        7,608,076,281 
          
       ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
       2562  2561 
ค่าเส่ือมราคา       31,255,676  32,618,711 
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ประเภทสินทรัพย์ ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึน้  ขำย/  โอนเข้ำ (ออก)  ยอดคงเหลือ  

 ณ วันที่    ตัดจ ำหน่ำย    ณ วันที่ 
 31 ธันวำคม        31 ธันวำคม 
 2561        2562 

รำคำทุน          
ท่ีดิน 2,187,694,530  -  -  (551,946,953)  1,635,747,577 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 508,250  -  -  (508,250)  - 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 17,485,913  -  -  (52,305)  17,433,608 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 2,631,224  7,574,175  (801,160)  -  9,404,239 
เคร่ืองใชส้ านกังานและอุปกรณ์ 13,836,616  1,423,519  (97,061)  -  15,163,074 
ยานพาหนะ 250,000  -  -  -  250,000 

รวม  2,222,406,533  8,997,694  (898,221)  (552,507,508)  1,677,998,498 
          

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (9,861,256)  (1,161,247)  -  -  (11,022,503) 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (4,469,284)  (274,762)  801,109  -  (3,942,937) 
เคร่ืองใชส้ านกังานและอุปกรณ์ (9,256,594)  (1,604,289)  97,034  -  (10,763,849) 
ยานพาหนะ   (203,288)  (46,711)  -  -  (249,999) 

รวม  (23,790,422)  (3,087,009)  898,143  -  (25,979,288) 
อาคารระหว่างก่อสร้าง -  120,208,143  -  508,250  120,716,393 
รวมท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,198,616,111        1,772,735,603 
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ประเภทสินทรัพย์ ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึน้  ขำย/  โอนเข้ำ (ออก)  ยอดคงเหลือ  

 ณ วันที่    ตัดจ ำหน่ำย    ณ วันที่ 
 31 ธันวำคม        31 ธันวำคม 
 2560        2561 

รำคำทุน          
ท่ีดิน 1,849,246,530  338,448,000  -  -  2,187,694,530 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน -  508,250  -  -  508,250 
อาคาร - ส านกังานขาย 3,788,807  -  (3,788,807)  -  - 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 11,622,438  5,863,475  -  -  17,485,913 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 2,471,278  222,479  (62,533)  -  2,631,224 
เคร่ืองใชส้ านกังานและอุปกรณ์ 10,332,640  3,503,976  -  -  13,836,616 
ยานพาหนะ 250,000  -  -  -  250,000 

รวม  1,877,711,693  348,546,180  (3,851,340)  -  2,222,406,533 
          

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
อาคาร - ส านกังานขาย (3,477,050)  (211,757)  3,688,807  -  - 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (9,205,200)  (656,056)  -  -  (9,861,256) 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (1,857,083)  (2,665,506)  53,305  -  (4,469,284) 
เคร่ืองใชส้ านกังานและอุปกรณ์ (7,236,187)  (2,020,407)  -  -  (9,256,594) 
ยานพาหนะ   (153,288)  (50,000)  -  -  (203,288) 

รวม  (21,928,808)  (5,603,726)  3,742,112  -  (23,790,422) 
รวมท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,855,782,885        2,198,616,111 

 

       ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
       2562  2561 
ค่าเส่ือมราคา       3,087,009  5,603,726 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดโ้อนท่ีดินแปลงหน่ึงซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีจ านวน 551.95 
ลา้นบาท ไปเป็นท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภค 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัไดจ้ดจ านองท่ีดินซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีจ านวน 1,635.49 ลา้นบาท 
และ 2,187.70 ลา้นบาท ตามล าดบั รวมทั้งส่วนควบและส่วนต่อเติมของอาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีจะถูก
สร้างในอนาคตเพื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัการออกหุน้กูร้ะยะยาว (ดูหมายเหตุขอ้ 19.1 และขอ้ 19.2) 

ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ซ่ึงหักค่าเส่ือมราคาทั้งจ านวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านอยู่ในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีจ านวน 22.43 ลา้นบาท และ 22.44 ลา้นบาท 
ตามล าดบั 
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14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ประกอบดว้ย 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึน้  ขำย/  ยอดคงเหลือ  
 ณ วันที่    ตัดจ ำหน่ำย  ณ วันที่ 
 31 ธันวำคม      31 ธันวำคม 
 2561      2562 

รำคำทุน        
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 7,060,531  4,481,944  -  11,542,475 

รวม 7,060,531  4,481,944  -  11,542,475 
        
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม        

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (4,744,069)  (1,329,320)  -  (6,073,389) 
รวม (4,744,069)  (1,329,320)  -  (6,073,389) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง 3,547,787  13,274,461  -  16,822,248 
รวมสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 5,864,249      22,291,334 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึน้  ขำย/  ยอดคงเหลือ  
 ณ วันที่    ตัดจ ำหน่ำย  ณ วันที่ 
 31 ธันวำคม      31 ธันวำคม 
 2560      2561 

รำคำทุน        
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5,908,924  1,151,607  -  7,060,531 

รวม 5,908,924  1,151,607  -  7,060,531 
        
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม        

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (4,129,353)  (614,716)  -  (4,744,069) 
รวม (4,129,353)  (614,716)  -  (4,744,069) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง 348,135  3,199,652  -  3,547,787 
รวมสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 2,127,706      5,864,249 
        
     ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
     2562  2561 
ค่าตดัจ าหน่าย     1,329,320  614,716 
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึน้  ขำย/  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่    ตัดจ ำหน่ำย  ณ วันที่ 
 31 ธันวำคม      31 ธันวำคม 
 2561      2562 

รำคำทุน        
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5,462,076  1,270,920  -  6,732,996 

รวม 5,462,076  1,270,920  -  6,732,996 
        
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม        

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (4,410,164)  (623,392)  -  (5,033,556) 
รวม (4,410,164)  (623,392)  -  (5,033,556) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง 2,355,236  1,529,378  -  3,884,614 
รวมสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 3,407,148      5,584,054 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึน้  ขำย/  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่    ตัดจ ำหน่ำย  ณ วันที่ 
 31 ธันวำคม      31 ธันวำคม 
 2560      2561 

รำคำทุน        
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5,413,070  49,006  -  5,462,076 

รวม 5,413,070  49,006  -  5,462,076 
        
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม        

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (3,911,212)  (498,952)  -  (4,410,164) 
รวม (3,911,212)  (498,952)  -  (4,410,164) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง 348,135  2,007,101  -  2,355,236 
รวมสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 1,849,993      3,407,148 
        
     ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
     2562  2561 
ค่าตดัจ าหน่าย     623,392  498,952 
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15. สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี/ภำษีเงินได้นิติบุคคล 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดขึ้นระหว่างปีส้ินสุดวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

(หน่วย : บำท) 

  งบกำรเงินรวม 
  ยอดคงเหลือ   ผลกระทบ  รำยกำรท่ีรับรู้  รำยกำรท่ีรับรู้  ยอดคงเหลือ  

  ณ วันที่  สะสมจำกกำร  ในก ำไรหรือ  ในก ำไรขำดทุน  ณ วันที่ 
  31 ธันวำคม  น ำมำตรฐำน  ขำดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวำคม 
  2561  กำรรำยงำนทำง      2562 
    กำรเงิน ฉบับที่ 15       
    มำใช้คร้ังแรก       
    (ดูหมายเหต ุ       
    ขอ้ 2.3)       
           
สินทรัพย์ (หน้ีสิน) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบญัชี           
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  5,850,390  -  -  -  5,850,390 
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย  30,836,464  -  -  8,281,854  39,118,318 
ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้  -  (45,267,088)  1,818,253  -  (43,448,835) 
ก าไรจากการขายอาคารชุดภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน  -  -  (45,058,816)  -  (45,058,816) 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน   1,654,016  -  1,117,253  2,534,704  5,305,973 

สินทรัพย์ (หน้ีสิน) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบญัชี  38,340,870  (45,267,088)  (42,123,310)  10,816,558  (38,232,970) 
 

(หน่วย : บำท) 

  งบกำรเงินรวม 
  ยอดคงเหลือ   รำยกำรท่ีรับรู้  รำยกำรท่ีรับรู้  ยอดคงเหลือ  

  ณ วันที ่  ในก ำไรหรือ  ในก ำไรขำดทุน  ณ วันที่ 
  31 ธันวำคม  ขำดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวำคม 
  2560      2561 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี         
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  5,850,390  -  -  5,850,390 
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย  13,812,808  -  17,023,656  30,836,464 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน   1,362,759  371,832  (80,575)  1,654,016 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี  21,025,957  371,832  16,943,081  38,340,870 
 

(หน่วย : บำท) 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ยอดคงเหลือ   รำยกำรท่ีรับรู้  รำยกำรท่ีรับรู้  ยอดคงเหลือ  
  ณ วันที ่  ในก ำไรหรือ  ในก ำไรขำดทุน  ณ วันที่ 
  31 ธันวำคม  ขำดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวำคม 
  2561      2562 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี         
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  5,850,390  -  -  5,850,390 
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย  30,836,464  -  8,281,854  39,118,318 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน   1,654,016  868,792  465,144  2,987,952 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี  38,340,870  868,792  8,746,998  47,956,660 
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(หน่วย : บำท) 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ยอดคงเหลือ   รำยกำรท่ีรับรู้  รำยกำรท่ีรับรู้  ยอดคงเหลือ  
  ณ วันที ่  ในก ำไรหรือ  ในก ำไรขำดทุน  ณ วันที ่
  31 ธันวำคม  ขำดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวำคม 
  2560      2561 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี         
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  5,850,390  -  -  5,850,390 
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย  13,812,808  -  17,023,656  30,836,464 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน   1,362,759  371,832  (80,575)  1,654,016 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี  21,025,957  371,832  16,943,081  38,340,870 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย : บำท) 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
  2562  2561  2562  2561 

         
ขาดทุนทางภาษท่ีียงัไม่ไดใ้ช ้  1,102,464,747  1,594,738,404  959,878,172  571,210,095 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่ได้บนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่าง
ชัว่คราวท่ีเกิดจากขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้เน่ืองจากผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาแลว้เห็น
ว่ายงัมีความไม่แน่นอนว่าจะสามารถใช้ประโยชน์ทางภาษีส าหรับผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้ดงักล่าว
ในอนาคต 

ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม ประกอบดว้ย 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 

ภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั  1,583,504  27,147  -  - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลแตกต่างชัว่คราว 42,123,310  (371,832)  (868,792)  (371,832) 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท่ี้แสดงในงบก าไรขาดทุนและ        
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 43,706,814  (344,685)  (868,792)  (371,832) 
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ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 2562  2561 

 ก่อนภำษี  (รำยได้) ค่ำใช้จ่ำย  สุทธิจำก  ก่อนภำษี  (รำยได้) ค่ำใช้จ่ำย  สุทธิจำก 
   ภำษีเงินได้  ภำษ ี    ภำษีเงินได้  ภำษ ี
ขาดทุนจากการปรับมูลค่า            
เงินลงทุนเผื่อขาย 41,409,270  (8,281,854)  33,127,416  85,118,281  (17,023,656)  68,094,625 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจาก            
การแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ (111,971,579)  -  (111,971,579)  77,055,737  -  77,055,737 

ผลก าไรจากการวดัมูลค่าใหมข่อง            
ผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว ้ 12,673,518  (2,534,704)  10,138,814  (402,875)  80,575  (322,300) 

รวม (57,888,791)  (10,816,558)  (68,705,349)  161,771,143  (16,943,081)  144,828,062 

 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561 

 ก่อนภำษี  (รำยได้) ค่ำใช้จ่ำย  สุทธิจำก  ก่อนภำษี  (รำยได้) ค่ำใช้จ่ำย  สุทธิจำก 
   ภำษีเงินได้  ภำษ ี    ภำษีเงินได้  ภำษ ี
ขาดทุนจากการปรับมูลค่า            
เงินลงทุนเผื่อขาย 41,409,270  (8,281,854)  33,127,416  85,118,281  (17,023,656)  68,094,625 

ผลก าไรจากการวดัมูลค่าใหมข่อง            
ผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว ้ 2,325,720  (465,144)  1,860,576  (402,875)  80,575  (322,300) 

รวม 43,734,990  (8,746,998)  34,987,992  84,715,406  (16,943,081)  67,772,325 

รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรสุทธิทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช้
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 

 2562  2561 

 จ ำนวน  อัตรำภำษี  จ ำนวน  อัตรำภำษี 

 บำท  ร้อยละ  บำท  ร้อยละ 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้ (390,785,699)    (542,768,439)   

รายไดภ้าษีเงินไดค้  านวณในอตัรา ณ วนัท่ีในรายงาน (78,157,140)  20.00  (108,553,688)  20.00 
ภาษีเงินไดข้องบริษทัยอ่ยในต่างประเทศซ่ึงค านวณจากฐานรายได ้ 1,583,504    27,147   
ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถน ามาหกัภาษีได ้ 642,420    847,528   

ผลกระทบทางภาษีของรายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ทางภาษี        
และค่าใชจ้่ายท่ีหกัไดเ้พิม่ขึ้น (501,708)    (1,763,316)   

ผลกระทบของขาดทุนทางภาษีที่คาดว่าจะไม่ไดใ้ชแ้ละผลประโยชน์ของ        

ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ในงวดก่อนแต่น ามาใชล้ดค่าใชจ้่ายภาษ ี        
เงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 78,016,428    109,469,476   

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัผลแตกต่างชัว่คราว 42,123,310    (371,832)   

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท่ี้แสดงในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน        
เบ็ดเสร็จอื่น 43,706,814  0.11  (344,685)  (0.06) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561 
 จ ำนวน  อัตรำภำษี  จ ำนวน  อัตรำภำษี 
 บำท  ร้อยละ  บำท  ร้อยละ 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้ (527,569,671)    (231,937,797)   

รายไดภ้าษีเงินไดค้  านวณในอตัรา ณ วนัท่ีในรายงาน  (105,513,934)  20.00  (46,387,559)  20.00 
ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถน ามาหกัภาษีได ้ 401,501    661,424   
ผลกระทบทางภาษีของรายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ทางภาษี        

และค่าใชจ้่ายท่ีหกัไดเ้พิม่ขึ้น (86,322)    (1,283,730)   
ผลกระทบของขาดทุนทางภาษีที่คาดว่าจะไม่ไดใ้ชแ้ละผลประโยชน์ของ        

ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ในงวดก่อนแต่น ามาใชล้ดค่าใชจ้่ายภาษ ี        

เงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 105,198,755    47,009,865   
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัผลแตกต่างชัว่คราว (868,792)    (371,832)   

รายไดภ้าษีเงินไดท่ี้แสดงในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (868,792)  (0.16)  (371,832)  (0.16) 

กลุ่มบริษทัและบริษทัใชอ้ตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ในการค านวณภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 

16. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย  

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

เจ้ำหนี้กำรค้ำ        
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง (ดูหมายเหตุขอ้ 18.1) 2,093,315,073  -  -  - 
เจา้หน้ีการคา้ในประเทศ 30,020,881  12,438,355  3,678,070  735,036 
เจา้หน้ีการคา้ต่างประเทศ 20,657,525  23,932,871  1,733,400  2,241,047 

รวมเจา้หน้ีการคา้ 2,143,993,479  36,371,226  5,411,470  2,976,083 
เจ้ำหนี้หมุนเวียนอ่ืน        

เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 28.4)  -  -  136,431  607,063 
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 10,908,478  9,443,809  6,121,686  4,955,785 
เจา้หน้ี - นิติบุคคลอาคารชุด 308,052  308,356  308,052  308,356 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 5,709,103  3,846,782  5,335,948  1,280,375 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 35,784,208  41,185,177  10,205,563  8,374,356 
ตน้ทุนโครงการคา้งจ่าย 29,293,985  -  -  - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 123,620,361  77,984,153  31,573,674  20,989,631 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 265,167,089  121,626,152  18,502,080  15,850,684 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 28.4) -  -  21,000  - 
เงินประกนัผลงาน 417,772,110  398,271,613  7,220,197  6,224,913 
อ่ืน ๆ 11,832,722  28,665,899  3,556,607  3,970,244 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 3,044,389,587  717,703,167  88,392,708  65,537,490 
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17.  ตั๋วแลกเงิน 
ตัว๋แลกเงิน ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวมและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่
 31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
 2562  2561 
ตัว๋แลกเงิน  395,000,000  444,000,000 
หกั ค่าใชจ้่ายทางตรงในการออกตัว๋แลกเงินรอตดัจ่าย (1,236,667)  (23,414) 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้ (12,770,446)  (6,904,881) 

รวมตัว๋แลกเงิน  380,992,887  437,071,705 

ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 2/2557 ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2557 ได้มีมติอนุมติัให้ขยาย
วงเงินการออกและจ าหน่ายตัว๋เงินระยะสั้น (ตัว๋แลกเงิน) จากเดิม 650 ลา้นบาทเป็น 1,000 ลา้นบาท 
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัไม่เกิน 10 ฉบบั โดยมีอตัราดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละ 12 ต่อปี เพื่อเสริมสภาพคล่อง
ทางการเงินของบริษทัในการขยายธุรกิจและลงทุนในโครงการใหม่  ๆ โดยมอบอ านาจให้ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารหรือบุคคลท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารมอบหมายด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออก
ตัว๋แลกเงินของบริษทั 

ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการคร้ังที่ 3/2558 ของบริษทั เมื่อวนัที่ 16 มีนาคม 2558 ไดม้ีมติอนุมตัิให้
ขยายวงเงินการออกและจ าหน่ายตัว๋เงินระยะสั้น (ตัว๋แลกเงิน) จากเดิม 1,000 ลา้นบาท เป็น 1,500 ลา้นบาท 
เสนอขายกรณีทัว่ไปหรือกรณีวงจ ากดัประเภทผูล้งทุนรายใหญ่และ/หรือผูล้งทุนสถาบนั โดยไม่จ ากดั
จ านวนฉบบั หรือกรณีวงจ ากดั ณ ขณะใดขณะหน่ึงไม่เกิน 10 ฉบบั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัออกและเสนอขายตัว๋แลกเงินระยะสั้นให้แก่นักลงทุนใน
วงจ ากดั โดยออกตัว๋แลกเงินชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนั ดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 

วันที่ออกตั๋วแลกเงนิ มูลค่ำ อัตรำดอกเบีย้ อำยุคงเหลือ วันครบก ำหนด 
คงเหลือ ต่อปี (วัน) ไถ่ถอน 
(บำท) (ร้อยละ)   

13 กนัยายน 2562 -  395,000,000 6.00 - 8.00 161 - 227 9 มิถุนายน 2563 -  
19 พฤศจิกายน 2562    14 สิงหาคม 2563 
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 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 

วันที่ออกตั๋วแลกเงนิ มูลค่ำ อัตรำดอกเบีย้ อำยุคงเหลือ วันครบก ำหนด 
คงเหลือ ต่อปี (วัน) ไถ่ถอน 
(บำท) (ร้อยละ)   

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

ในวนัท่ีออกตัว๋แลกเงิน บริษทัไดถู้กหกัดอกเบ้ียไวล้่วงหนา้และบริษทัไดท้ยอยรับรู้ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้
เป็นตน้ทุนทางการเงินตามระยะเวลาของตัว๋แลกเงิน 

18. เงินกู้ยืมระยะยำว 
เงินกูย้มืระยะยาว ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม 

  ณ วันที ่  ณ วันที ่

  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 

  2562  2561 

เงินกูย้ืมระยะยาว (ดูหมายเหตุขอ้ 18.1)  11,374,237,507  8,582,466,827 
หกั ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (11,374,237,507)  - 

เงินกูย้ืมระยะยาว  -  8,582,466,827 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินต่างประเทศ (ดูหมายเหตุขอ้ 18.2)  358,288,071  371,614,002 

รวมเงินกูย้ืมระยะยาว  358,288,071  8,954,080,829 

18.1 เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2559 บริษทั แลนด์มาร์ค โฮลด้ิงส์ จ ากดั (“บริษทัย่อย”) (“ผูว้่าจา้ง”) ไดท้ าสัญญา
ก่อสร้างโครงการเจา้พระยา เอสเตท กบับริษทั บีซีอีจี ไทย อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (“ผูรั้บจ้าง”) 
ซ่ึงตามสัญญาดงักล่าวผูรั้บจา้งมีสิทธิในการโอนสิทธิเรียกร้องในหน้ีค่าก่อสร้างให้กบัธนาคาร
ในต่างประเทศแห่งหน่ึงท่ีได้ให้การสนบัสนุนทางการเงินในโครงการน้ี นอกจากนั้นตามสัญญา
ดงักล่าว บริษทัย่อยจะจ่ายช าระเงินให้แก่ผูร้ับจา้งและ/หรือธนาคารในต่างประเทศแห่งหน่ึง
ตามค าสั่งของผูรั้บจา้งทั้งจ านวนเม่ือครบก าหนดช าระในวนัท่ี 20 กนัยายน 2563 ทั้งน้ีบริษทัย่อย
จะเป็นผูรั้บผิดชอบภาระดอกเบ้ียตามท่ีตกลงกนัในสัญญา และเพื่อเป็นหลกัประกนัให้กบัผูรั้บจา้ง 
บริษทัยอ่ยไดว้างหลกัประกนัต่อผูรั้บจา้ง โดยมีรายละเอียดของหลกัประกนัดงัน้ี 
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- จ าน าหุน้ในบริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จ ากดั ทั้งจ านวน 
- สิทธิในการสวมสิทธิการเช่าท่ีดิน และการจดจ านองส่ิงปลูกสร้างของโครงการ เจา้พระยา เอสเตท 

ภายใตส้ัญญาหลกัประกนัแบบมีเง่ือนไข โดยการบงัคบัใช้สิทธิในการสวมสิทธิและการ
จดจ านองดงักล่าวจะด าเนินการไดก้็ต่อเม่ือปรากฏเหตุตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

- บญัชีเงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั (Escrow Account) ของบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุขอ้ 10) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัย่อยมียอดคงคา้งส าหรับเจา้หน้ีค่าก่อสร้างจ านวน 
2,093.32 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ ขอ้ 16) และ 1,485.32 ลา้นบาท ตามล าดบั และเงินกูย้ืมระยะยาว
ตามสัญญาก่อสร้างดงักล่าวจ านวน 11,374.24 ลา้นบาท และ 8,582.47 ลา้นบาท ตามล าดบั โดย
มีการคิดดอกเบ้ียตามอตัราท่ีตกลงกนั 

18.2 เมื่อวนัที่ 14 ตุลาคม 2559 บริษทั ซีจียูเค 1 จ ากดั (“บริษทัย่อย”) ไดท้ าสัญญาเงินกูก้บัธนาคาร
ในต่างประเทศแห่งหน่ึงเป็นจ านวน 9 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบ้ีย
เท่ากับ Base Rate บวกร้อยละ 3 ต่อปี ก าหนดช าระคืนเงินตน้ทั้งหมดในวนัท่ี 17 ตุลาคม 2564 โดย
บริษทัยอ่ยไดจ้ดจ านองท่ีดินและอาคาร ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 
จ านวน 743.97 ลา้นบาท และ 789.16 ลา้นบาท ตามล าดบั เพื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูย้ืม
ดงักล่าว (ดูหมายเหตุขอ้ 12) 

ต่อเม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2562 บริษทัย่อยไดท้ าสัญญาเพิ่มเติมกบัสถาบนัการเงินในต่างประเทศ
ดงักล่าว โดยไดต้กลงให้น าเงินฝากธนาคารจ านวน 1.75 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิงไปเป็นหลกัประกนั
การกูย้มืเงิน ซ่ึงไดแ้สดงไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของเงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 68.54 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 10) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัย่อยมียอดคงเหลือของเงินกูย้ืมจ านวน 358.29 ลา้นบาท 
และ 371.61 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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19. หุ้นกู้ระยะยำว 
หุน้กูร้ะยะยาว ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บำท) 
   งบกำรเงินรวม และ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
     ณ วันที ่  ณ วันที ่
     31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
     2562  2561 

หุ้นกู ้     4,213,400,000  3,700,000,000 
หกั ค่าใชจ้่ายทางตรงในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย     (29,314,653)  (56,921,054) 
รวมหุ้นกู ้     4,184,085,347  3,643,078,946 
หกั ส่วนของหุ้นกูร้ะยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี     (3,682,047,015)  - 
หุ้นกูร้ะยะยาว     502,038,332  3,643,078,946 

 

เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีมติให้บริษทัออกและเสนอขายหุ้นกูโ้ดยมูลค่ารวม
ของหุ้นกูท่ี้ยงัไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหน่ึง ก าหนดไวไ้ม่เกิน 5,000 ลา้นบาทโดยบริษทัไดอ้อกจ าหน่าย
หุน้กูร้ะยะยาว ดงัน้ี 

19.1 เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2561 บริษทัออกจ าหน่ายหุ้นกูอ้ายุ 2 ปี จ านวน 2,000 ลา้นบาท ให้แก่นกัลงทุน
สถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ โดยเป็นหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีหลกัประกนั
และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ซ่ึงบริษทัมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนครบก าหนด โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 
7.00 ต่อปี ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน ก าหนดจ่ายดอกเบ้ียงวดแรกในวนัท่ี 21 มิถุนายน 2561 โดย     
หุ้นกูค้รบก าหนดช าระคืนในวนัที่ 21 มีนาคม 2563 โดยบริษทัไดจ้ดจ านองที่ดินบางส่วนซ่ึงมี
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จ านวน 1,984.32 ลา้นบาท รวมทั้งส่วนควบ
และส่วนต่อเติมของอาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีจะถูกสร้างในอนาคตเพื่อเป็นหลกัประกนั (ดูหมายเหตุ
ขอ้ 8 และขอ้ 13) โดยมีวงเงินจ านองจ านวน 2,000 ลา้นบาท นอกจากนั้นบริษทัไดจ้ าน าเงินลงทุน
ในหุ้นสามญับางส่วน และเงินลงทุนในหน่วยทรัสตท์ั้งหมดเพื่อเป็นหลกัประกนั ซ่ึงมีมูลค่า
ตามบญัชีรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 จ านวน 108.60 ลา้นบาท และ 147.30 ลา้นบาท 
ตามล าดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 11) 

19.2 เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2561 บริษทัออกจ าหน่ายหุ้นกูอ้าย ุ2 ปี จ านวน 1,000 ลา้นบาท ใหแ้ก่นกัลงทุน
สถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ โดยเป็นหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีหลกัประกนั
และมีผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้ ซ่ึงบริษทัมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนครบก าหนด โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
ร้อยละ 7.00 ต่อปี ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน ก าหนดจ่ายดอกเบ้ียงวดแรกในวนัท่ี 25 กนัยายน 2561 

  



 
- 44 - 

 

 

โดยหุ้นกูค้รบก าหนดช าระคืนในวนัท่ี 25 มิถุนายน 2563 โดยบริษทัไดจ้ดจ านองท่ีดินบางส่วน
ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 จ านวน 203.38 ลา้นบาท  รวมทั้งส่วน
ควบและส่วนต่อเติมของอาคารและส่ิงปลูกสร้างที่จะถูกสร้างในอนาคตเพื่อเป็นหลกัประกนั 
(ดูหมายเหตุขอ้ 13) โดยมีวงเงินจ านองจ านวน 1,000 ลา้นบาท นอกจากนั้นบริษทัไดจ้ าน าเงินลงทุน
ในหุ้นสามญับางส่วนเพื่อเป็นหลกัประกนั ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 
2561 จ านวน 52.65 ลา้นบาท และ 62.40 ลา้นบาท ตามล าดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 11) 

19.3 เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2561 บริษทัออกจ าหน่ายหุ้นกู้อายุ 2 ปี จ านวน 700 ลา้นบาท ให้แก่นักลงทุน
สถาบัน และ/หรือผู ้ลงทุนรายใหญ่  โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู ้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
หลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู  ้ซ่ึงบริษทัมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก้่อนครบก าหนด โดยมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 7.25 ต่อปี ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน ก าหนดจ่ายดอกเบ้ียงวดแรกในวนัท่ี 
19 มกราคม 2562 โดยหุน้กูค้รบก าหนดช าระคืนในวนัท่ี 19 ตุลาคม 2563  

19.4 เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2562 บริษทัออกจ าหน่ายหุ้นกูอ้าย ุ2 ปี จ านวน 513.40 ลา้นบาท ใหแ้ก่นกัลงทุน
สถาบัน และ/หรือผู ้ลงทุนรายใหญ่  โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู ้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
หลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู  ้ซ่ึงบริษทัมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก้่อนครบก าหนด โดยมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 7.25 ต่อปี ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน ก าหนดจ่ายดอกเบ้ียงวดแรกในวนัท่ี 
6 ธนัวาคม 2562 โดยหุน้กูค้รบก าหนดช าระคืนในวนัท่ี 6 กนัยายน 2564  

20. ประมำณกำรหนีสิ้นส ำหรับผลประโยชน์ของพนักงำน 
บริษทัมีโครงการผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน ซ่ึงจดัเป็น
โครงการผลประโยชน์เพื่อวตัถุประสงคด์งักล่าว 

ค่าใชจ่้ายท่ีบนัทึกในก าไรขาดทุนตามโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 

ตน้ทุนบริการปัจจบุนั 3,302,578  1,902,635  2,318,869  1,673,122 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 303,958  186,036  295,818  186,036 
ตน้ทุนบริการในอดีต 1,750,217  -  1,729,273  - 

รวม 5,356,753  2,088,671  4,343,960  1,859,158 
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การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้มีดงัน้ี 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

ยอดยกมาของประมาณการหน้ีสินตามโครงการ
ผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ 8,499,592 

 
6,813,796 

 
8,270,079 

 
6,813,796 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 3,302,578  1,902,635  2,318,869  1,673,122 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 303,958  186,036  295,818  186,036 
ตน้ทุนบริการในอดีต 1,750,217  -  1,729,273  - 
 13,856,345  8,902,467  12,614,039  8,672,954 
ผล (ก าไร) ขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่        

ของผลประโยชน์พนกังานที่ก  าหนดไว ้        
ท่ีรับรู้เป็นรายการ (ก าไร) ขาดทุนเบด็เสร็จอื่น        
- จากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน 2,954,788  (246,604)  2,809,134  (246,604) 
- จากการเปล่ียนแปลงดา้นประชากรศาสตร์ 8,902  -  8,902  - 
- จากการปรับปรุงประสบการณ์ 9,709,828  (156,271)  (492,316)  (156,271) 

ยอดยกไปของประมาณการหน้ีสินตามโครงการ
ผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้

 
26,529,863 

  
8,499,592 

  
14,939,759 

  
8,270,079 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชใ้นการค านวณประมาณการหน้ีสินตาม
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้มีดงัต่อไปน้ี 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 
 ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี 

ขอ้สมมติทางการเงิน        
อตัราคิดลด  1.98 - 2.04  3.24 - 3.29  1.98  3.29 
อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน 5.00 - 6.00  5.00 - 6.00  6.00  6.00 

ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์        
อตัราการลาออกของพนกังาน 1.91 - 34.38*  1.91 - 34.38*  2.87 - 34.38*  2.87 - 34.38* 
อตัรามรณะ 105 ของ

TMO2017** 
 105 ของ

TMO2017** 
 105 ของ

TMO2017** 
 105 ของ

TMO2017** 
* ขึ้นอยูก่บัช่วงอายขุองพนกังาน 
** อา้งอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามญั (TMO2017: Thai Mortality Ordinary Tables of 2017) 
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ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการก าหนดประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังานตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ประกอบดว้ย อตัราคิดลด อตัราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน อตัราการลาออกของพนกังาน และ
อตัรามรณะ การวิเคราะห์ความอ่อนไหวดงัต่อไปน้ีไดพ้ิจารณาจากการเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติ
ในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัที่เกี่ยวขอ้งที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล 
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานในขณะท่ีขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี 

(หน่วย : บำท) 
 ผลกระทบต่อมูลค่ำปัจจุบันของประมำณกำรหนีสิ้น 
 ผลประโยชน์พนักงำนเพิม่ขึน้ (ลดลง) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

อตัราคิดลด - เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 (3,715,795)  (1,116,535)  (2,183,857)  (1,082,819) 
อตัราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1 4,535,055  1,360,046  2,672,594  1,319,289 
อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน - เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 4,295,544  1,294,857  2,509,763  1,255,264 
อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1 (3,611,604)  (1,088,867)  (2,106,078)  (1,055,376) 
อตัราการลาออกของพนกังาน - เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 (3,504,045)  (1,207,327)  (2,372,292)  (1,183,205) 
อตัราการลาออกของพนกังาน - ลดลงร้อยละ 20 4,350,796  1,517,421  2,990,969  1,489,315 
อตัรามรณะ - เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 (391,689)  (110,217)  (217,608)  (106,712) 
อตัรามรณะ - ลดลงร้อยละ 20 398,550  112,175  221,578  108,612 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้อาจไม่ไดแ้สดงถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจริงในประมาณการหน้ีสิน
ส าหรับผลประโยชน์พนักงาน เน่ืองจากเป็นการยากที่การเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติต่าง  ๆ จะเกิดขึ้น
แยกต่างหากจากขอ้สมมติอ่ืนซ่ึงอาจมีความสัมพนัธ์กนั 

นอกจากน้ี ในการแสดงการวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้ มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสิน
ส าหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ค านวณโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วย
ท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ซ่ึงเป็นวิธีเดียวกนักบัการค านวณประมาณการหน้ีสิน
ส าหรับผลประโยชน์ของพนกังานท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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การวิเคราะห์การครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์ของประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์
ของพนักงานหลงัออกจากงานโดยไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561  2562  2561 
ภายใน 1 ปี 1,481,000  1,344,038  1,481,000  1,344,038 
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 678,780  279,572  -  279,572 
เกินกว่า 5 ปี 355,548,843  103,089,635  111,186,312  78,783,962 

รวม 357,708,623  104,713,245  112,667,312  80,407,572 

พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี      
5 เมษายน 2562 ซ่ึงมีผลบังคับใช้เม่ือพ้นก าหนด 30 ว ันนับแต่ว ันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดย
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัน้ีก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้งส าหรับลูกจา้งซ่ึง
ท างานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วนั การ
เปล่ียนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงาน 
กลุ่มบริษทัและบริษทัไดบ้นัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็น
ค่าใชจ่้ายทนัทีในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของงวดท่ีกฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ 

21. ทุนเรือนหุ้น 
เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติเก่ียวกบัทุนท่ีส าคญั ดงัน้ี 
21.1 อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจากจ านวน 10,785,353,544 บาท เป็น 9,958,993,608 บาท 

โดยการยกเลิกหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่ายจ านวน 826,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท
และหุ้นสามญัท่ีคงเหลือจากการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 4 (CGD-W4) จ านวน 359,936 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท และอนุมตัิแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั  โดยเมื่อวนัที่ 24 พฤษภาคม 2562 บริษทั
ได้ด า เนินการจดทะเบียนลดทุน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 กับกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ตามมติดงักล่าวแลว้ 

21.2 อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนทั้งส้ินจ านวน 826,000,000 บาท จากจ านวน 9,958,993,608 บาท 
เป็นจ านวน 10,784,993,608 บาท โดยการออกหุ้นสามญัจ านวน 826,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยเม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2562 บริษทัไดด้ าเนินการจดทะเบียน
เพิ่มทุน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 กับกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชยต์ามมติดงักล่าวแลว้  
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21.3 อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 826,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท 
เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 

22. ใบส ำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมัญ 
22.1 ตามท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ไดมี้มติอนุมติั

การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 4 (“CGD-W4”) 
โดยเม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2561 บริษทัได้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ CGD-W4 ท่ี
จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่าในอตัรา 5 หุน้เดิมต่อ 
1 หน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงใบส าคญัแสดงสิทธิจดทะเบียนชนิดระบุช่ือและสามารถโอนให้
บุคคลอ่ืนไดโ้ดยไม่มีราคาเสนอขาย อตัราการใชสิ้ทธิส าหรับซ้ือหุน้สามญัคือ 1 หน่วยสามารถซ้ือ
หุน้สามญัได ้1 หุน้ และรายการใชสิ้ทธิมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

ใบส ำคัญ วันที่ออก  จ ำนวนที่ออก  รำคำกำรใช้สิทธิ  ก ำหนดเวลำกำรใช้สิทธิ 
แสดงสิทธ ิ   (ล้ำนหน่วย)  บำท / หน่วย  เร่ิม  ส้ินสุด 
CGD-W4 27 มิถุนายน 2561  1,653  2.75  28 ธนัวาคม 2561  26 มิถุนายน 2564 

* ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิไดใ้นวนัท าการสุดทา้ยของทุกเดือนท่ี 6 หลงัจากวนัท่ีออกใบส าคญั
แสดงสิทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งหมดยงัไม่ไดมี้การใชสิ้ทธิ 

22.2 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัไดอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 
(CGD-WC) ของบริษทั ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัและ/หรือบริษทัย่อย 
อตัราการใชสิ้ทธิส าหรับซ้ือหุน้สามญัคือ 1 หน่วยสามารถซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ใบส ำคัญ วันที่ออก  จ ำนวนที่ออก  รำคำกำรใช้สิทธิ  ก ำหนดเวลำกำรใช้สิทธิ 
แสดงสิทธ ิ   (ล้ำนหน่วย)  บำท / หน่วย  เร่ิม  ส้ินสุด 
CGD-WC 25 กุมภาพนัธ์ 2562  40  1.56  28 กุมภาพนัธ์ 2563  19 กุมภาพนัธ์ 2567 

23.  ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารอง
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ี
จะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ทุกคราวท่ีจ่ายเงินปันผลบริษทัย่อยตอ้งจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารอง
อย่างนอ้ยหน่ึงในยี่สิบส่วนของจ านวนผลก าไร ซ่ึงไดรั้บจากกิจการของบริษทัยอ่ยจนกว่าทุนส ารองนั้น
จะมีจ านวนถึงหน่ึงในสิบของทุนของบริษทัย่อย ทุนส ารองน้ีจะน ามาจดัสรรเงินปันผลไม่ไดจ้นกว่า
จะเลิกกิจการ  
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24. องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ ประกอบดว้ย 
24.1 ก าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 

(หน่วย : บำท) 
   งบกำรเงินรวมและ 
   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
     ณ วันที ่  ณ วันที ่
     31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
     2562  2561 
ยอดคงเหลือตน้ปี     (123,345,859)  (55,251,234) 
ขาดทนุจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย     (41,409,270)  (85,118,281) 
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย     8,281,854  17,023,656 
ยอดคงเหลือปลายปี     (156,473,275)  (123,345,859) 

ก าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย แสดงผลสะสมของก าไรและขาดทุนจากการ
วดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายท่ีถูกรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสุทธิจากจ านวนท่ีถูกจดัประเภทใหม่
เขา้ก าไรขาดทุนเม่ือเงินลงทุนนั้นถูกจ าหน่ายหรือมีการดอ้ยค่า 

24.2 ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ 
(หน่วย : บำท) 

   งบกำรเงินรวม 
     ณ วันที ่  ณ วันที ่
     31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
     2562  2561 
ยอดคงเหลือตน้ปี     (299,490,346)  (222,434,609) 
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี     111,971,579  (77,055,737) 
ยอดคงเหลือปลายปี     (187,518,767)  (299,490,346) 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินบาทไดรั้บรู้ใน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และผลสะสมแสดงแยกเป็นรายการต่างหากในส่วนของผูถื้อหุ้นภายใต้
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 
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25. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
ขอ้มูลเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายตามลกัษณะส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ท่ีส าคญัดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
การเปลี่ยนแปลงในตน้ทุนพฒันาท่ีดิน (1,338,147,350)  (2,327,016,222)  (35,585,974)  142,431,218 
จ่ายค่างานก่อสร้าง 1,519,633,668  2,473,955,316  40,902,776  4,507,876 
ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังาน 439,790,157  149,767,313  124,237,039  103,437,583 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 32,584,996  33,233,427  3,710,401  6,102,678 
ค่าท่ีปรึกษาและค่าบริการทางวิชาชีพ 14,167,962  10,453,046  3,254,807  3,622,700 
ค่าเช่า ค่าบริการและค่าสาธารณูปโภค 35,907,570  25,405,872  16,063,684  17,377,169 
ค่านายหนา้ในการขาย 3,596,062  51,490,915  -  8,432,413 
ค่าโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 29,184,660  40,334,247  4,716,630  1,280,679 
ค่าส่งเสริมการขาย 28,616,820  41,205,791  2,284,773  6,983,324 
ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา 1,493,703  887,457  1,375,638  653,681 
ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 271,458  7,596,734  265,522  7,596,734 
ค่าภาษีอากรและค่าธรรมเนียมอื่น 3,540,535  8,113,773  1,213,514  7,087,825 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 39,936,288  42,701,304  39,936,288  42,701,304 

26. ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 
26.1 ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการของบริษทัตามมาตรา 90 ของ

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายให้กบั
กรรมการซ่ึงด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัดว้ย  

26.2 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารน้ีเป็นค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสั และกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพท่ีจ่ายใหแ้ก่ผูบ้ริหารของบริษทั ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง 
การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวมและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561 
ค่าตอบแทนกรรมการ 4,560,000  5,280,000 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารท่ีส าคญั    

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 33,949,498  36,758,176 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,426,790  663,128 

รวม 39,936,288  42,701,304 
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27. ขำดทุนต่อหุ้น  
ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ค านวณโดยการหารขาดทุนสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัดว้ยจ านวนหุ้นถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้าหนกัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกท่ีออกในระหวา่งปี ดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

ขาดทุนสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) (489,189,006)  (464,172,704)  (526,700,879)  (231,565,965) 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 8,266,127,954  8,266,127,954  8,266,127,954  8,266,127,954 
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (0.059)  (0.056)  (0.064)  (0.028) 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลด 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ค  านวณโดยการหาร
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัดว้ยผลรวมของจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั
ท่ีออกจ าหน่ายแลว้ในระหว่างปี บวกดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีออกเพื่อแปลงสภาพ
หุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุน้สามญัโดยมิไดรั้บส่ิงตอบแทนใดๆ ทั้งส้ิน ภายใตข้อ้สมมติว่า
ผูถื้อจะแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดเป็นหุ้นสามญั เม่ือราคาตามสิทธิต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญั 
อย่างไรก็ตาม มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 
ต ่ากว่าราคาตามสิทธิเป็นเหตุให้บริษทัไม่น าผลของหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดมารวมค านวณเพื่อหา
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลด 

28. รำยกำรบัญชีกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกบักลุ่มบริษทัและบริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุม
กลุ่มบริษทัและบริษทั หรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักลุ่มบริษทัและบริษทั 

นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอย่างเป็น
สาระส าคญักบักลุ่มบริษทัและบริษทั ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษทัและบริษทั   
ท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัว
ท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีบุคคลดงักล่าวมีอ านาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญั
ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
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28.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  
 (หน่วย : บำท) 

   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ จดทะเบียนใน ทุน ทุน สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)  วิธีรำคำทุน  เงินปันผลรับ 

    ช ำระแล้ว ช ำระแล้ว          
    ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่

    31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
    2562 2561 2562  2561  2562  2561  2562  2561 

บริษัทย่อย                 
บริษทั แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จ ากดั    ซ้ือขาย ให้เช่าและด าเนินงาน ประเทศไทย 210,000,000 210,000,000 70.00  70.00  3,928,994,366  3,928,994,366  -  - 
  ดา้นอสังหาริมทรัพย ์               
  และถือหุ้นในบริษทัอ่ืน                
บริษทั บีซีอีจี คนัทร่ี กรุ๊ป เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั  รับเหมาก่อสร้างอาคาร และ ประเทศไทย 1,000,000 1,000,000 99.99  99.99  999,970  999,970  -  - 
  ขายส่งวสัดุอุปกรณ์และ               
  เคร่ืองตกแต่งที่ใชใ้น               
  งานก่อสร้าง               
บริษทั ซีจีดี ดาตา้ จ ากดั  ถือหุ้นในบริษทัอ่ืน ฮ่องกง - 583,137,484 -  100.00  -  583,137,484  -  - 
บริษทั ซีจีดี ดจิิตอล พาร์ทเนอร์ จ ากดั  ถือหุ้นในบริษทัอ่ืน มอริเชียส 547,579,834 547,579,834 100.00  100.00  547,579,834  547,579,834  -  - 
บริษทั ลีดดิ้ง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จ ากดั  ถือหุ้นในบริษทัอ่ืน เกิร์นซีย ์ 225,641,944 225,641,944 96.45  96.45  217,662,851  217,662,851  -  - 
บริษทั เอชวายยูเค จ ากดั  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ เกิร์นซีย ์ - 4,271,320 -  100.00  -  4,271,320  -  - 
          4,695,237,021  5,282,645,825  -  - 
หัก ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อย          -  (5,949,984)  -  - 
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย           4,695,237,021  5,276,695,841  -  - 

บริษทัไดจ้ดัประเภทรายการสิทธิการเช่าในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
ใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
จากเดิมได้แสดงไวเ้ป็นสิทธิการเช่าจ านวน 3,781,994,396 บาท โดยน าไปแสดงรวมเป็นเงินลงทุนใน   
บริษทัยอ่ย (บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จ ากดั) ทั้งน้ีเป็นไปตามสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) 
กบับริษทั บีซีอีจี ไทย อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (ดูหมายเหตุขอ้ 30.2) 

เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้เลิกบริษทั ซีจีดี ดิจิตอล 
พาร์ทเนอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย เน่ืองจากบริษทัย่อยดังกล่าวได้ยกเลิกการประกอบกิจการแลว้ โดย
ปัจจุบนับริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จ ากดั ยงัอยูร่ะหวา่งการเลิกกิจการ 

เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้เลิกบริษทัย่อย 2 บริษทั ไดแ้ก่ 
บริษทั ซีจีดี ดาตา้ จ ากดั และบริษทั เอชวายยูเค จ ากดั ทั้งน้ีเน่ืองจากบริษทัย่อยทั้ง 2 บริษทัไดย้กเลิกการ
ประกอบกิจการแลว้ โดยบริษทั เอชวายยูเค จ ากดั ไดด้ าเนินการเลิกกิจการเสร็จส้ินแลว้ เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 
2562 และบริษทั ซีจีดี ดาตา้ จ ากดั ไดด้ าเนินการเลิกกิจการเสร็จส้ินแลว้ เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2562 ทั้งน้ี 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัตั้งค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย จ านวน 5.95 ลา้นบาท 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562: ไม่มี) 
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28.2 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หน่วย : บำท) 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ลักษณะ ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ  นโยบำยกำรคิด 
 ควำมสัมพันธ์ ณ วันที ่      ณ วันที ่  ต้นทุน 
  31 ธันวำคม      31 ธันวำคม  เงินให้กู้ยืม 
  2561      2562  ระหว่ำงกัน 

บริษัทย่อย           
บริษทั แลนดม์าร์ค  เป็นผูถื้อหุ้นและ          

โฮลดิ้งส์ จ ากดั   มีกรรมการร่วมกนั 600,000,000  775,000,000  -  1,375,000,000  ร้อยละ 9.25 ต่อปี 
บริษทั ลีดดิ้ง สคูล  เป็นผูถื้อหุ้นและ          

พาร์ทเนอร์ชิพ จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 220,905,043  -  (8,272,285)  212,632,758  ร้อยละ 7.00 ต่อปี 
รวม  820,905,043  775,000,000  (8,272,285)  1,587,632,758   

(หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ลักษณะ ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ  นโยบำยกำรคิด 
 ควำมสัมพันธ์ ณ วันที ่      ณ วันที ่  ต้นทุน 
  31 ธันวำคม      31 ธันวำคม  เงินให้กู้ยืม 
  2560      2561  ระหว่ำงกัน 

บริษัทย่อย           
บริษทั แลนดม์าร์ค  เป็นผูถื้อหุ้นและ          

โฮลดิ้งส์ จ ากดั   มีกรรมการร่วมกนั 600,000,000  -  -  600,000,000  ร้อยละ 9.25 ต่อปี 
บริษทั ลีดดิ้ง สคูล  เป็นผูถื้อหุ้นและ          

พาร์ทเนอร์ชิพ จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 236,722,906  -  (15,817,863)  220,905,043  ร้อยละ 7.00 ต่อปี 
บริษทั เอชวายยเูค จ ากดั เป็นผูถื้อหุ้นและ          
 มีกรรมการร่วมกนั 3,220,465  -  (3,220,465)  -  ร้อยละ 7.00 ต่อปี 
รวม  839,943,371  -  (19,038,328)  820,905,043   

(1) เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2557 บริษทัไดท้ าสัญญาให้กูย้ืมเงินกบับริษทั แลนด์มาร์ค โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
ในวงเงิน 800 ลา้นบาท โดยมีระยะเวลาในการเบิกเงินกูย้ืมภายใน 18 เดือนนบัจากวนัท่ีลงนาม
ในสัญญากูย้ืมเงิน โดยบริษทัสามารถเรียกช าระเงินคืนไดโ้ดยการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน
ล่วงหน้า 15 วนั เงินกูด้งักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัและคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 9.25 ต่อปี 
และก าหนดช าระคืนภายใน 18 เดือน นบัจากการเบิกเงินคร้ังแรก และเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2559 
บริษทัไดท้ าการแกไ้ขสัญญาเงินให้กูย้ืมดงักล่าวโดยก าหนดให้ช าระคืนเม่ือทวงถาม โดยระหว่างปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดรั้บช าระเงินกูย้ืมดงักล่าวบางส่วนจ านวน 200 ลา้นบาท 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2562 บริษทัไดท้ าสัญญาให้กูย้ืมเงินกบับริษทั แลนด์มาร์ค โฮลด้ิงส์ 
จ ากดั (“บริษทัย่อย”) เพิ่มเติมจ านวน 500 ลา้นบาท เงินกูด้งักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกันและ
คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 9.25  ต่อปี และก าหนดช าระคืนภายใน 3 เดือน โดยบริษทัย่อยสามารถ
ขอขยายระยะเวลาในการช าระคืนเงินต้นและดอกเบ้ียได้ แต่ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ
บริษทัเพียงฝ่ายเดียว 
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ต่อมาเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 บริษทัไดท้ าสัญญาใหกู้ย้มืเงินกบับริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ 
จ ากดั (“บริษทัย่อย”) เพิ่มเติมในวงเงิน 500 ลา้นบาทโดยมีระยะเวลาในการเบิกเงินกูย้มืภายใน
วนัที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เงินกูด้งักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกันและคิดดอกเบ้ียในอัตรา   
ร้อยละ 9.25 ต่อปี และก าหนดช าระคืนภายใน 3 เดือน โดยบริษทัย่อยสามารถขอขยายระยะเวลา
ในการช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียได ้แต่ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัการตดัสินใจของบริษทัเพียงฝ่ายเดียว 
โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัย่อยขอกูย้ืมจากวงเงินดงักล่าวแลว้จ านวน 225 ลา้นบาท 
คงเหลือวงเงินท่ียงัไม่เบิกอีกจ านวน 275 ลา้นบาท 

(2) เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2559 บริษทัไดท้ าสัญญาให้กูย้ืมเงินกบับริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ 
จ ากัด (“บริษทัย่อย”) ในวงเงิน 10.55 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง โดยมีระยะเวลาในการเบิกเงินกู้ยืม
ภายในวนัที่ 30 กนัยายน 2559 เงินกูย้ืมดังกล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัและคิดดอกเบ้ีย
ในอตัราร้อยละ 7.00 ต่อปี ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม และในวนัเดียวกันบริษัทย่อย
ดงักล่าวไดเ้บิกเงินกูจ้  านวน 10.55 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง หรือเทียบเท่ากบั 472.82 ลา้นบาท โดย
ในวนัดงักล่าวบริษทัไดท้ าสัญญาให้บริษทัย่อยดงักล่าวแปลงหน้ีเงินกูย้ืมเป็นทุนจ านวน 217.66 
ลา้นบาท ท าใหบ้ริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวเพิ่มขึ้นดว้ยจ านวนเดียวกนั  

(3) เมื่อวนัที่ 22 พฤศจิกายน 2559 บริษทัไดท้ าสัญญาให้กูย้ืมเงินกบับริษทั เอชวายยูเค จ ากดั 
(“บริษทัย่อย”) ในวงเงิน 19.50 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง โดยมีระยะเวลาในการเบิกเงินกู้ยืม
ภายในวนัที่ 30 กนัยายน 2560 เงินกูย้ืมดังกล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัและคิดดอกเบ้ีย
ในอตัราร้อยละ 7.00 ต่อปี ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม โดยในระหว่างปี 2561 บริษทัได้
แปลงหน้ีเงินใหกู้ย้มืคงเหลือทั้งหมดจ านวน 3.13 ลา้นบาท เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

28.3 เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หน่วย : บำท) 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ลักษณะ ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ  นโยบำยกำรคิด 
 ควำมสัมพันธ์ ณ วันที ่      ณ วันที ่  ต้นทุนเงินกู้ยืม 
  31 ธันวำคม      31 ธันวำคม  ระหว่ำงกัน 
  2561      2562   

บริษัทย่อย           
บริษทั บีซีอีจี คนัทร่ี กรุ๊ป  เป็นผูถื้อหุ้นและ          
      เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั -  54,000,000  -  54,000,000  ร้อยละ 7.00 ต่อปี 
บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล  เป็นผูถื้อหุ้นและ          

พาร์ทเนอร์ จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 438,889,250  -  (17,786,295)  421,102,955  - 
รวม  438,889,250  54,000,000  (17,786,295)  475,102,955   
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(หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ลักษณะ ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ  นโยบำยกำรคิด 
 ควำมสัมพันธ์ ณ วันที ่      ณ วันที ่  ต้นทุนเงินกู้ยืม 
  31 ธันวำคม      31 ธันวำคม  ระหว่ำงกัน 
  2560      2561   

บริษัทย่อย           
บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล  เป็นผูถื้อหุ้นและ          

พาร์ทเนอร์ จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 469,875,624  -  (30,986,374)  438,889,250  - 
รวม  469,875,624  -  (30,986,374)  438,889,250   

(1) เมื่อวนัที่ 30 ธันวาคม 2562 บริษทัไดท้ าสัญญาให้กูย้ืมเงินกบับริษทั บีซีอีจี คนัทร่ี กรุ๊ป   
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (“บริษทัย่อย”) ในวงเงิน 54 ลา้นบาทโดยมีระยะเวลาในการเบิกเงินกูย้ืม
ภายในวนัท่ี 26 ธันวาคม 2563 เงินกู้ดังกล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกันและคิดดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 7 ต่อปี และก าหนดช าระคืนภายใน 3 เดือน โดยบริษทัสามารถขอขยายระยะเวลา
ในการช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียได ้แต่ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัการตดัสินใจของบริษทัยอ่ยเพียงฝ่าย
เดียว โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัเบิกเงินกูย้มืจากวงเงินดงักล่าวแลว้ทั้งจ านวน 

(2) เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2559 บริษทัได้ท าสัญญากู้ยืมเงินกับบริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ 
จ ากดั จ านวน 15 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง เงินกูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัและไม่คิด
ดอกเบ้ียระหวา่งกนั ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัไดช้ าระ
คืนเงินกูย้มืดงักล่าว จ านวน 4.81 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง โดยสุทธิดว้ยเงินปันผลรับท่ีประกาศ
จ่ายจากบริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จ ากดั แทนการจ่ายช าระเป็นเงินสด 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2560 บริษทัไดท้ าสัญญาเงินกูย้มืกบับริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ 
จ ากดั เพิ่มเติม จ านวน 0.38 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง เงินกูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
และไม่คิดดอกเบ้ียระหวา่งกนั ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม  
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28.4 ยอดคงเหลืออ่ืน ๆ และรายการคา้กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได้และค่าใช้จ่าย ส่วนหน่ึงของกลุ่มบริษทัและบริษทัเกิดจากรายการกบั
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั บุคคลหรือกิจการเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกันโดยการมีกรรมการร่วมกนั            
และการถือหุน้ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทมีดงัน้ี 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
ค่าธรรมเนียมบริการ ราคาท่ีตกลงตามสัญญาโดยเทียบเคียงราคาตลาด 

รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวท่ีมีนยัส าคญั ดงัน้ี 
    (หน่วย : บำท) 
 ลักษณะควำมสัมพันธ์ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ณ วันที ่  ณ วันที่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
  2562  2561  2562  2561 
ยอดคงเหลือ         
บริษัทย่อย         
บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลดิ้งส์ จ ากดั เป็นผูถื้อหุ้น        
 และมีกรรมการร่วมกนั        
ลูกหน้ีอ่ืน (ดูหมายเหตุขอ้ 7)  -  -  1,063,240  43,599,703 
ดอกเบ้ียคา้งรับ (ดูหมายเหตุขอ้ 7)  -  -  308,581,654  238,345,890 
เจา้หน้ีอ่ืน (ดูหมายเหตุขอ้ 16)  -  -  136,431  607,063 
         

บริษทั บีซีอีจี คนัทร่ี กรุ๊ป เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั เป็นผูถื้อหุ้น        
 และมีกรรมการร่วมกนั        
ลูกหน้ีอ่ืน (ดูหมายเหตุขอ้ 7)  -  -  21,400,000  8,560,000 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย (ดูหมายเหตขุอ้ 16)  -  -  21,000  - 
         

บริษทั ซีจีดี ดาตา้ จ ากดั เป็นผูถื้อหุ้น        
 และมีกรรมการร่วมกนั        
เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  -  -  -  445,734,402 
         

บริษทั ซีจียเูค 1 จ ากดั เป็นผูถื้อหุ้น        
 และมีกรรมการร่วมกนั        
ดอกเบ้ียคา้งรับ (ดูหมายเหตุขอ้ 7)  -  -  14,693,558  15,265,198 
         

บริษทั ลีดดิ้ง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จ ากดั เป็นผูถื้อหุ้น        
 และมีกรรมการร่วมกนั        
ดอกเบ้ียคา้งรับ (ดูหมายเหตุขอ้ 7)  -  -  49,035,364  35,479,687 
         

บริษัทที่เก่ียวข้องกัน         
บริษทั หลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั        
เงินฝากสถาบนัการเงิน  5,565  5,522  5,565  5,522 
ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกูจ้่ายล่วงหนา้  11,280,010  14,224,860  11,280,010  14,224,860 
         

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุ้นและ        
 มีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ร่วมกนั        
เงินลงทุนในหุ้นสามญั  123,980,058  146,939,328  123,980,058  146,939,328 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ CGH-W3  1,530,618  1,530,618  1,530,618  1,530,618 

บริษทั เอม็เอฟ โฮลดิ้งส์ จ ากดั  มีกรรมการร่วมกนั        
ตัว๋แลกเงิน  200,000,000  200,000,000  200,000,000  200,000,000 
ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้  6,658,485  1,180,614  6,658,485  1,180,614 
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 ลักษณะควำมสัมพันธ์ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ณ วันที ่  ณ วันที่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
  2562  2561  2562  2561 
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน         
นายสดาวุธ  เตชะอุบล ผูถื้อหุ้นรายใหญ่        
เงินรับล่วงหนา้  12,181,244  12,181,244  1,181,244  1,181,244 
         

นายเบน  เตชะอุบล ผูถื้อหุ้นและกรรมการ        
เงินรับล่วงหนา้  22,722,268  11,000,000  -  - 
         

นางอรวรรณ  เตชะอุบล บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
เงินรับล่วงหนา้  37,348,172  27,043,172  -  - 

 

    (หน่วย : บำท) 
 ลักษณะควำมสัมพันธ์ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ส ำหรับปีส้ินสุด 

วันที่ 31 ธันวำคม 
 ส ำหรับปีส้ินสุด 

วันที ่31 ธันวำคม 
  2562  2561  2562  2561 
รำยได้และค่ำใช้จ่ำย         
บริษัทย่อย         
บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลดิ้งส์ จ ากดั เป็นผูถื้อหุ้น        
 และมีกรรมการร่วมกนั        
ดอกเบ้ียรับ  -  -  70,235,764  55,500,000 
รายไดค้่าบริการอื่น  -  -  42,000,000  42,000,000 
รายไดค้่าเช่าช่วงท่ีดิน  -  -  8,840,000  3,000,000 
         

บริษทั บีซีอีจี คนัทร่ี กรุ๊ป เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั เป็นผูถื้อหุ้น 
และมีกรรมการร่วมกนั 

       

รายไดค้่าบริการอื่น  -  -  12,000,000  11,000,000 
ดอกเบ้ียจ่าย  -  -  21,000  - 
         

บริษทั ลีดดิ้ง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จ ากดั เป็นผูถื้อหุ้น        
 และมีกรรมการร่วมกนั        
ดอกเบ้ียรับ  -  -  14,933,139  16,249,026 
         

บริษทั เอชวายยเูค จ ากดั เป็นผูถื้อหุ้น        
 และมีกรรมการร่วมกนั        
ดอกเบ้ียรับ  -  -  -  194,089 
         

บริษัทที่เก่ียวข้องกัน         
บริษทั หลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  มีกรรมการร่วมกนั        
ดอกเบ้ียรับ  44  44  44  44 
ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู ้  9,536,906  2,788,139  9,536,906  2,788,139 
         

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุ้นและ        
 มีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ร่วมกนั        
รายไดเ้งินปันผล  -  5,357,163  -  5,357,163 
         

บริษทั เอม็เอฟ โฮลดิ้งส์ จ ากดั  มีกรรมการร่วมกนั        
ดอกเบ้ียจ่าย  11,490,933  11,459,375  11,490,933  11,459,375 
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29. กำรเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
กลุ่มบริษทัด าเนินกิจการหลกัในหลายส่วนงาน คือธุรกิจลงทุนถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (Holding company) 
และธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ 

ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 
 ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์  รำยกำรตัด  รวม 
 พัฒนำ  ลงทุนใน  บัญชี   
 อสังหำริมทรัพย์  อสังหำริมทรัพย์     
 ภำยในประเทศ  ต่ำงประเทศ     

รายได ้        
รายไดจ้ากภายนอก        

รายไดห้ลกั        
รายไดท่ี้รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง        

รายไดจ้ากการขายอาคารชุด 412,398,104  -  -  412,398,104 
รายไดท่ี้รับรู้ตลอดช่วงเวลา        

รายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -  47,363,646  -  47,363,646 
รายไดอ่ื้น 491,042,993  272,616  -  491,315,609 

รวมรายไดจ้ากภายนอก 903,441,097  47,636,262  -  951,077,359 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 14,933,139  -  (14,933,139)  - 

 918,374,236  47,636,262  (14,933,139)  951,077,359 
ค่าใชจ่้าย        

ตน้ทุนขายอาคารชุด 181,486,318  -  -  181,486,318 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานทางตรงท่ีเกิดจาก        
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  2,789,313  -  2,789,313 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 182,983,795  -  -  182,983,795 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 457,830,750  6,587,329  -  464,418,079 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 39,936,288  -  -  39,936,288 
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย ์ -  15,636,400  -  15,636,400 
ตน้ทุนทางการเงิน 439,826,126  30,064,378  (15,277,639)  454,612,865 

รวมค่าใชจ่้าย 1,302,063,277  55,077,420  (15,277,639)  1,341,863,058 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ (383,689,041)  (7,441,158)  344,500  (390,785,699) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (42,123,310)  (1,583,504)  -  (43,706,814) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี (425,812,351)  (9,024,662)  344,500  (434,492,513) 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 รายไดจ้ากลูกคา้หน่ึงรายของส่วนงานพฒันาอสังหาริมทรัพย์
ภายในประเทศมีจ านวน 346.58 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 36.44 ของรายไดท้ั้งหมดของกลุ่มบริษทั 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 
 ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์  รำยกำรตัด  รวม 
 พัฒนำ  ลงทุนใน  บัญชี   
 อสังหำริมทรัพย์  อสังหำริมทรัพย์     
 ภำยในประเทศ  ต่ำงประเทศ     

รายได ้        
รายไดจ้ากภายนอก        

รายไดห้ลกั        
รายไดท่ี้รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง        

รายไดจ้ากการขายอาคารชุด 244,058,483  -  -  244,058,483 
รายไดท่ี้รับรู้ตลอดช่วงเวลา        

รายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -  51,390,715  -  51,390,715 
รายไดอ่ื้น 74,117,928  68,864  -  74,186,792 

รวมรายไดจ้ากภายนอก 318,176,411  51,459,579  -  369,635,990 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 16,443,115  -  (16,443,115)  - 

 334,619,526  51,459,579  (16,443,115)  369,635,990 
ค่าใชจ่้าย        

ตน้ทุนขายอาคารชุด 146,939,094  -  -  146,939,094 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานทางตรงท่ีเกิดจาก        
     อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  3,012,279  -  3,012,279 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 180,459,038  -  -  180,459,038 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 201,861,236  7,355,164  -  209,216,400 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 42,701,304  -  -  42,701,304 
ตน้ทุนทางการเงิน 317,584,576  29,248,591  (16,756,853)  330,076,314 

รวมค่าใชจ่้าย 889,545,248  39,616,034  (16,756,853)  912,404,429 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ (554,925,722)  11,843,545  313,738  (542,768,439) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 371,832  (27,147)  -  344,685 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี (554,553,890)  11,816,398  313,738  (542,423,754) 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากรายการกบัลูกคา้ภายนอกรายใดรายหน่ึง
ท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วม 

   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์  รำยกำรตัด  รวม 
 พัฒนำ  ลงทุนใน  บัญชี   
 อสังหำริมทรัพย์  อสังหำริมทรัพย์     
 ภำยในประเทศ  ต่ำงประเทศ     
        

สินทรัพย์รวม        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 29,087,998,480  1,270,681,819  (1,453,629,095)  28,905,051,204 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 25,080,309,362  1,747,235,569  (2,483,591,665)  24,343,953,266 
        

หนี้สินรวม        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 23,898,903,828  666,557,939  (703,553,768)  23,861,907,999 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 19,604,127,064  675,387,643  (1,162,359,177)  19,117,155,530 
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30. สัญญำท่ีส ำคัญ 
30.1 เม่ือวนัท่ี 8 พฤษาคม 2556 บริษทั (“ผูเ้ช่า) ได้ท าสัญญาเช่าท่ีดินจากส านักงานทรัพยสิ์นส่วน

พระมหากษตัริย ์(“ผูใ้หเ้ช่า”) อายสุัญญา 25 ปี เพื่อปรับปรุงพื้นท่ีประกอบธุรกิจเพื่อการพาณิชย ์
โดยเม่ือครบก าหนดระยะเวลา 25 ปีแลว้ ผูใ้ห้เช่ายินยอมให้ผูเ้ช่าเสนอและผูใ้ห้เช่าให้สิทธิผูเ้ช่า 
เช่าท่ีดินต่อจากก าหนดระยะเวลา 25 ปีแรก โดยมีก าหนดระยะเวลาเช่าอีก 25 ปี โดยคู่สัญญาจะ
คงเง่ือนไขสัญญาเช่าให้เป็นไปตามเดิม เวน้แต่ค่าเช่าซ่ึงให้ใช้วิธีการและสูตรค านวณค่าเช่าแบบ
เดียวกบัการค านวณค่าเช่าตามสัญญาเดิม และค านวณจากอตัราร้อยละของราคาประเมินราชการ
ของกรมท่ีดินตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา และเม่ือครบก าหนดสัญญาเช่า 25 ปีท่ีสองแลว้ ผูใ้ห้เช่า
จะตอ้งใหผู้เ้ช่าเป็นผูเ้ช่าตามสัญญาน้ีต่อไป แต่หากมีบุคคลอ่ืนขอเช่าในอตัราท่ีสูงกว่าอตัราค่าเช่า
ของผูเ้ช่า ผูใ้ห้เช่าตอ้งแจ้งให้ผูเ้ช่าทราบ หากผูเ้ช่ายินยอมช าระค่าเช่าในอตัราเท่ากับบุคคลอ่ืน
ดงักล่าว ผูใ้หเ้ช่าตอ้งใหผู้เ้ช่าเป็นผูมี้สิทธิเช่าก่อน 

ต่อมาวนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 บริษทัเขา้ท าสัญญาให้เช่าช่วงท่ีดิน และด าเนินการจดทะเบียนให้เช่าช่วง
สิทธิการเช่ากับ บริษทั แลนด์มาร์ค โฮลด้ิงส์ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย เพื่อด าเนินโครงการ
เจ้าพระยา เอสเตท ให้เหมาะสมกับโครงสร้างธุรกิจและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินงานของบริษัท โดยหลักการก าหนดค่าตอบแทนการเช่าช่วงและเง่ือนไขการช าระ
ค่าตอบแทนการเช่าช่วงท่ีดินดงักล่าวให้อิงตามสัญญาเช่าท่ีดินท่ีบริษทัไดท้ าไวก้บัส านักงาน
ทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์

30.2 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2556 บริษทัไดท้ าสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) กบับริษทั 
บีซีอีจี ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั เพื่อให้บริษทัดังกล่าวร่วมลงทุนในบริษทั แลนด์มาร์ค 
โฮลด้ิงส์ จ ากดั (“บริษทัยอ่ย”) โดยจะร่วมกนัพฒันาโครงการเจา้พระยา เอสเตท ภายใตเ้ง่ือนไข
ท่ีบริษทั บีซีอีจี ไทย อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั จะตอ้งช าระเงินค่าหุ้นสามญัเป็นเงินสดทั้งส้ิน
จ านวน 60 ลา้นดอลลาร์สหรัฐให้แก่บริษทัย่อยเพื่อใช้พฒันาโครงการน้ีโดยเฉพาะ ซ่ึงต่อมา
บริษทัย่อยไดรั้บช าระค่าหุ้นสามญัจากบริษทัดงักล่าวตามท่ีบริษทัไดมี้การท าสัญญาตกลงไว้
และไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ โดยภายหลงัการ
เพิ่มทุนดังกล่าว บริษทัและบริษทั บีซีอีจี ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จ าก ัด ถือหุ้นในบริษทั 
แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จ ากดั ในสัดส่วนร้อยละ 70 และร้อยละ 30 ตามล าดบั  

30.3 บริษทัไดท้ าสัญญาการให้บริการด าเนินงานกบับริษทัย่อยสองแห่ง เพื่อให้บริการเก่ียวกบัการ
จดัการและการด าเนินงานแก่บริษทัยอ่ยดงักล่าว โดยค่าบริการค านวณจากตน้ทุนบวกส่วนเพิ่ม และ
เง่ือนไขการเลิกสัญญาเป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
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30.4 เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2557 บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั
ไดเ้ขา้ท าสัญญาการใชสิ้ทธิกบั Four Seasons Hotel & Resorts Asia Pacific Pte Ltd. เพื่อใชสิ้ทธิ
การใช้ช่ือ “Four Seasons” ในส่วนของการเป็นเจา้ของและการด าเนินงานซ่ึงรวมถึงบริการ
และกิจกรรมที่เกี่ยวขอ้งและจ าเป็นทั้งหมดในการด าเนินงานดา้นที่พกัอาศยัภายใตโ้ครงการ
เจา้พระยา เอสเตท ตั้งแต่วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2557 จนกว่าจะปิดการขาย ทั้งน้ี Four Seasons 
Hotel & Resorts Asia Pacific Pte Ltd. มีสิทธิไดร้ับค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ ซ่ึงค านวณ             
เป็นอตัราร้อยละของยอดรายไดข้ั้นตน้ของโครงการ 

31. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจจะเกดิขึน้ 
31.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัการช าระหน้ีของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 

31.2 บริษทั แลนด์มาร์ค โฮลด้ิงส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ไดท้ าสัญญาว่าจา้งบริษทั บีซีอีจี ไทย 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างโครงการเจา้พระยา เอสเตท (ดูหมายเหตุขอ้ 18.1) โดย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไม่มีภาระผกูพนัตามสัญญาคงเหลือ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 : 2,821.52 
ลา้นบาท) 

31.3 บริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีดินซ่ึงเป็นท่ีตั้งส านกังานและท่ีจอดรถส าหรับโครงการอิลีเมน้ท ์
และท าสัญญาเช่าท่ีดินเพื่อใชพ้ฒันาโครงการเจา้พระยา เอสเตท สัญญาเช่าส านกังานและรับบริการ
ส่ิงอ านวยความสะดวก และสัญญาเช่ารถยนต ์โดยบริษทัมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายช าระค่าเช่า ดงัน้ี 

(หน่วย : บำท) 
   งบกำรเงินรวมและ 
   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
     ณ วันที ่  ณ วันที ่
     31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
     2562  2561 

ภายใน 1 ปี     24,436,079  16,752,566 
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี     66,446,680  40,991,870 
เกินกว่า 5 ปี     283,514,353  295,022,065 

ค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาท่ีบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

(หน่วย : บำท) 

   งบกำรเงินรวมและ 
   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
     2562  2561 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม     21,036,903  12,583,901 
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32. กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
32.1 ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ 

ความเส่ียงเก่ียวกบัการใหสิ้นเช่ือเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนในการไดรั้บช าระเงินจากการใหสิ้นเช่ือ
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและบริษทั เน่ืองจากธุรกิจหลกัของบริษทั
เป็นการขายหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั ดงันั้นจึงไม่มีความเส่ียงเก่ียวกบัลูกหน้ี หากไม่ไดรั้บ
เงินค่างวดหรือลูกหน้ีผิดนัดช าระค่างวด บริษทัก็จะไม่โอนกรรมสิทธ์ิในอาคารชุดพกัอาศยั 
นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัมีการใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนแก่ผูเ้ช่ารายเดียว  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มูลค่าสูงสุดของความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือของกลุ่มบริษทั
และบริษทัเท่ากบัมูลค่าของลูกหน้ีการคา้สุทธิจากค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (ถา้มี) 

32.2 ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย 
ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการท่ีอตัราดอกเบ้ียจะเปล่ียนแปลง ซ่ึงอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการด าเนินงานแก่กลุ่มบริษทัและบริษทั อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากอตัราดอกเบ้ีย
ท่ีจะเปล่ียนแปลงไม่มีสาระส าคญัต่อกลุ่มบริษทัและบริษทั เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน
ส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี เพื่อหลีกเล่ียงผลกระทบจากการผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย และ
หากตอ้งมีการใช้อตัราดอกเบ้ียลอยตวั กลุ่มบริษทัและบริษทัจะมีการพิจารณาใช้เคร่ืองมือทาง
การเงิน เช่น สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เพื่อลดความเส่ียงดงักล่าว นอกจากน้ีกลุ่ม
บริษทัและบริษทัยงัได้สร้างพนัธมิตรทางธุรกิจกับธนาคารพาณิชยห์ลายแห่งเพื่อเปรียบเทียบ
ขอ้เสนอท่ีมีตน้ทุนเหมาะสมท่ีสุดใหก้บักลุ่มบริษทัและบริษทั 

32.3 ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลกระทบแก่กลุ่มบริษทัและบริษทั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัและบริษทัมียอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญัของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

(หน่วย : ล้ำนปอนด์สเตอร์ลิง) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

สินทรัพยท์างการเงิน 20.21  21.72  17.61  27.99 
หน้ีสินทางการเงิน 9.57  9.58  10.54  21.31 

  



 
- 63 - 

 

 

(หน่วย : ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

สินทรัพยท์างการเงิน 64.18  56.43  -  - 
หน้ีสินทางการเงิน 381.74  266.66  0.06  0.07 

32.4 มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัและบริษทัจดัอยู่ใน
ประเภทระยะสั้นและมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี ดงันั้นฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัจึงเช่ือว่า
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   
เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหน้ี ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินฝากธนาคารท่ีใช้เป็นหลกัประกนั เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัย่อยจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหน้า
จากลูกคา้ท่ีเกิดจากสัญญา เงินกูย้ืมระยะสั้น ตัว๋แลกเงิน และส่วนของหุ้นกูร้ะยะยาวท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี แสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระส าคญั ส าหรับหน้ีสิน
ทางการเงินระยะยาว ไดแ้ก่ เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง เงินกูย้ืมระยะยาว และหุ้นกูร้ะยะยาว ผูบ้ริหารของ
กลุ่มบริษทัและบริษทัเช่ือว่ามูลค่ายุติธรรมโดยประมาณถือตามจ านวนท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน 
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อยา่งไรก็ตาม รายการสินทรัพยบ์างรายการของกลุ่มบริษทัและบริษทัมีการวดัมูลค่าในงบแสดง
ฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานโดยตารางต่อไปน้ีแสดงถึง
ขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยด์งักล่าว 

งบกำรเงินรวม 
สินทรัพย์ มูลค่ำยุติธรรม 

(บำท)  
ณ วันที่  

31 ธันวำคม 
2562 

มูลค่ำยุติธรรม 
(บำท)  
ณ วันที่  

31 ธันวำคม 2561 

ล ำดับช้ัน 
มูลค่ำ

ยุติธรรม 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
และข้อมูลที่ใช้ในกำร 
วัดมูลค่ำยุติธรรม 

ข้อมูลที่ไม่
สำมำรถ 
สังเกตได้ที่ 
มีนัยส ำคัญ 

1. เงินลงทุนในกองทุนรวม
ประเภทตราสารหน้ี 

- 100,502,312 ระดบั 2 มู ลค่ า สินทรัพย์ สุ ท ธิ ของ
หน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท าการ
สุดท้ายของรอบระยะเวลา
รายงาน 

ไม่เก่ียวขอ้ง 

2. เงินลงทุนในหุ้นสามญั
และใบส าคัญแสดง
สิทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ี 
จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์

125,510,676 148,469,946 ระดบั 1 ราคาเสนอซ้ือคร้ังสุดท้ายของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ณ ส้ินวันท าการสุดท้าย
ของรอบระยะเวลารายงาน 

ไม่เก่ียวขอ้ง 

3. เงินลงทุนใน
หน่วยทรัสตท่ี์ 
จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์

43,800,000 70,500,000 ระดบั 1 ราคาเสนอซ้ือคร้ังสุดท้ายของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ณ ส้ินวันท าการสุดท้าย
ของรอบระยะเวลารายงาน 

ไม่เก่ียวขอ้ง 

4. อสังหาริมทรัพยเ์พื่อ  
การลงทุน 

743,970,530 789,158,751 ระดบั 3 ประมาณการกระแสเงินสด
คิดลด โดยใช้วิธีรายได้ ซ่ึง
ประเมินโดยผู ้ประเมินราคา
อิสระ ข้อมูลท่ีใช้ในการวดั
มูลค่ายติุธรรม คือ ประมาณการ
รายได ้และอตัราคิดลด 

ประมาณการ
กระแสเงินสด 
และอตัราคิดลด 
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
สินทรัพย์ มูลค่ำยุติธรรม 

(บำท)  
ณ วันที่  

31 ธันวำคม 
2562 

มูลค่ำยุติธรรม 
(บำท)  
ณ วันที่  

31 ธันวำคม 2561 

ล ำดับช้ัน 
มูลค่ำ

ยุติธรรม 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ และ
ข้อมูลที่ใช้ในกำร 
วัดมูลค่ำยุติธรรม 

ข้อมูลที่ไม่
สำมำรถ 
สังเกตได้ที่ 
มีนัยส ำคัญ 

1. เงินลงทุนในกองทุนรวม
ประเภทตราสารหน้ี 

- 100,502,312 ระดบั 2 มู ลค่ า สินท รัพย์ สุ ท ธิ ของ
หน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท าการ
สุดท้ายของรอบระยะเวลา
รายงาน 

ไม่เก่ียวขอ้ง 

2. เงินลงทุนในหุ้นสามญั
และใบส าคญัแสดงสิทธิ
ซ้ือหุ้นสามญัท่ีจด
ทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์

125,510,676 148,469,946 ระดบั 1 ราคา เสนอซื้อค ร้ังสุดทา้ย
ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ณ ส้ินวนัท าการ
สุดท้ายของรอบระยะเวลา
รายงาน 

ไม่เก่ียวขอ้ง 

3. เงินลงทุนใน
หน่วยทรัสตท่ี์จด
ทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์

43,800,000 70,500,000 ระดบั 1 ราคา เสนอซื้อค ร้ังสุดทา้ย
ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ณ ส้ินวนัท าการ
สุดท้ายของรอบระยะเวลา
รายงาน 

ไม่เก่ียวขอ้ง 

 
  



 
- 66 - 

 

 

33. กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี                  
31 ธนัวาคม 2561 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 การจดัประเภทรายการ
ดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อก าไรสุทธิและส่วนของผูถื้อหุ้นตามท่ีไดร้ายงานไว ้การจดัประเภทรายการใหม่มี
ดงัตอ่ไปน้ี 
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 

บัญชี จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

กำรแสดงรำยกำรที ่
แสดงไว้เดิม 

กำรแสดงรำยกำรในงวดปัจจุบัน จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

ภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 30,780,466 สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 27,521,865 
   สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 3,258,601 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 353,160,061 สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 353,160,061 
เงินมดัจ าจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง (7,505,575) สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น (7,505,575) 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 59,964,150 สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 59,964,150 
ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย 38,984,440 สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น แสดงสุทธิกบัหุ้นกู ้ 38,984,440 
เงินมดัจ าจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพย ์ 625,689 สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 625,689 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น - อื่นๆ 461,703 สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 461,703 
ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกตัว๋แลกเงินรอตดัจ่าย 23,414 สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น แสดงสุทธิกบัตัว๋แลกเงิน 23,414 
ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย 17,936,614 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น แสดงสุทธิกบัหุ้นกูร้ะยะยาว 17,936,614 
สิทธิการเช่า 
 

99,973,099 สิทธิการเช่า ท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง 
    และสาธารณูปโภค 

 
49,986,550 

   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 49,986,549 
เจา้หน้ี - นิติบุคคลอาคารชุด 308,356 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น 308,356 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 121,626,152 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น 121,626,152 
ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 41,185,177 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น 41,185,177 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 26,935 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 26,935 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 3,846,782 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น 3,846,782 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ 28,665,899 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น 28,665,899 

งบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
บัญชี จ ำนวนเงิน 

(บำท) 
กำรแสดงรำยกำรที ่

แสดงไว้เดิม 
กำรแสดงรำยกำรในงวดปัจจุบัน จ ำนวนเงิน 

(บำท) 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 289,090,775 สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 289,090,775 
ภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 30,672,769 สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 27,489,219 
   สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 3,183,550 
ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย 38,984,440 สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น แสดงสุทธิกบัหุ้นกู ้ 38,984,440 
เงินมดัจ าจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพย ์ 625,689 สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 625,689 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น - อื่นๆ 461,693 สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 461,693 
ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกตัว๋แลกเงินรอตดัจ่าย 23,414 สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น แสดงสุทธิกบัตัว๋แลกเงิน 23,414 
ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย 17,936,614 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น แสดงสุทธิกบัหุ้นกูร้ะยะยาว 17,936,614 
เจา้หน้ี - นิติบุคคลอาคารชุด 308,356 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น 308,356 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 15,850,684 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น 15,850,684 
ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 8,374,356 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น 8,374,356 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 1,280,375 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น 1,280,375 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ 3,970,244 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น 3,970,244 
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การจดัประเภทรายการใหม่ของงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2561 ดังกล่าว มีผลให้การแสดงรายการบางรายการในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแส    
เงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจ านวนเงินท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดงัน้ี 

งบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 
รำยกำร จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน 

 ที่แสดงไว้เดิม ที่แสดงในงวด 
  ปัจจุบัน 
 (บำท) (บำท) 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน   
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง   

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (230,243,240) (420,368,437) 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (266,999,583) (1,004,442) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 35,835,481 52,115,036 

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมขึ้น   
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 8,629,545 37,655,114 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 41,472,195 - 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน   
เงินสดรับจากการออกตัว๋แลกเงิน 147,401,634 145,961,634 
เงินสดรับจากการออกหุ้นกูร้ะยะยาว 3,700,000,000 3,621,737,127 

งบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 

รำยกำร จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน 
 ที่แสดงไว้เดิม ที่แสดงในงวด 
  ปัจจุบัน 
 (บำท) (บำท) 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน   
สินทรัพยด์ าเนินงานเพ่ิมขึ้น   

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (67,713,135) (67,698,585) 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (75,855,394) - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (16,390,513) (110,958) 

หน้ีสินด าเนินงานลดลง   
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (16,942,728) (31,898,491) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (2,509,137) - 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน   
เงินสดรับจากการออกตัว๋แลกเงิน 147,401,634 145,961,634 
เงินสดรับจากการออกหุ้นกูร้ะยะยาว 3,700,000,000 3,621,737,127 

  



 
- 68 - 

 

 

34. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2563 มีมติอนุมัติเร่ืองท่ีส าคัญ 
ดังต่อไปน้ี 
34.1 อนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของ

บริษทัจากจ านวน 10,748,993,608 บาท เป็น 9,958,993,608 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามญัท่ียงั
ไม่ไดจ้ าหน่ายจ านวน 826,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท และอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั  

34.2 อนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน
จ านวน 826,000,000  บาท จากจ านวน 9,958,993,608 บาท เป็นจ านวน 10,748,993,608 บาท โดย
การออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 826,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

34.3 อนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน 
จ านวน 826,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 

35. กำรอนุมัติงบกำรเงิน  
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามของบริษทั เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2563 
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