
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอคณะกรรมการ 
บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 

 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์
จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและ
เฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563 และงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับ
งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของ
กิจการเป็นผูร้ับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้
ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการ
สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูร้ับผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
และวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี
ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ 
ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 
ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ในสาระส าคญัจากการสอบทานของ
ขา้พเจา้ 
 



Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลดงัต่อไปน้ี 

1. หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 1.4 ซ่ึงระบุวา่ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทั
มีหน้ีสินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนรวมจ านวน 10,960.29 ลา้นบาท และ 2,701.99 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ีค่าก่อสร้างโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันาของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง และ
หุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี ท่ีออกโดยบริษทั อยา่งไรก็ตามผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัเห็นว่าการจดัท า
งบการเงินโดยใชเ้กณฑก์ารด าเนินงานต่อเน่ืองนั้นยงัคงเหมาะสม เน่ืองจากปัจจุบนัผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั
อยู่ระหว่างการพิจารณาร่วมกนักบัผูบ้ริหารของบริษทัผูรั้บเหมาหลกัของโครงการของบริษทัย่อยในการ
ก าหนดเง่ือนไขการจ่ายช าระคืนเจา้หน้ีค่าก่อสร้างดงักล่าว ซ่ึงผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่าจะสามารถ
บรรลุขอ้ตกลงและเง่ือนไขไดใ้นระยะเวลาอนัใกล ้ นอกจากน้ีบริษทัไดเ้ตรียมแผนในการจ่ายช าระคืนหุน้กู้
ท่ีจะถึงก าหนดช าระบางส่วนจากกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากโครงการของบริษทัยอ่ย และมีแผนใน
การจดัหาแหล่งเงินทุนเพื่อน ามาจ่ายช าระคืนหุน้กูท่ี้จะครบก าหนดส่วนท่ีเหลือ 

 

2. หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 2.8 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ซ่ึงมีผลบังคบัใช้
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั โดยกลุ่มบริษทัเลือกใชว้ิธี
รับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงัจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าวเป็นรายการ
ปรับปรุงก าไรสะสมตน้งวดของงวดปัจจุบนั  

ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปท่ีเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองดงักล่าว 
 
 
 
 
 ชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 
วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 บริษัท ดลีอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 



หมายเหตุ
“ยังไม่ได้ “ยังไม่ได้
ตรวจสอบ” ตรวจสอบ”
ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 264,588,667       274,043,223       74,299,728         101,583,484       
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6 1,789,949,702    2,362,812,871    442,251,259       445,268,419       
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 7 306,377,314       308,736,672       - -
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22.2 - - 1,693,978,397    1,587,632,758    
ท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง

และสาธารณูปโภค 8 8,553,278,721    8,270,383,484    606,288,070       604,871,660       
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 17,598,775         3,359,828           2,213,190           2,893,336           

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 54,541,573         28,408,722         - -
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 10,986,334,752  11,247,744,800  2,819,030,644    2,742,249,657    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 9 70,883,435         1,992,745,610    - -
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 10 142,269,758       - 142,269,758       -
เงินลงทุนเผือ่ขาย 10 - 169,310,676       - 169,310,676       
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 22.1 - - 4,695,237,021    4,695,237,021    

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า 11 - - 225,136,984       -
เงินมดัจาํจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 325,492,424       895,501,448       - -

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 766,172,981       743,970,530       - -
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 11,543,805,031  10,206,087,620  1,811,945,533    1,772,735,603    
ค่าความนิยม 3,614,375,768    3,614,375,768    - -
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 27,251,603         22,291,334         6,900,309           5,584,054           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 52,922,682         47,956,660         52,922,682         47,956,660         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 11,938,065         13,023,418         3,616,811           3,432,244           
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 16,555,111,747  17,705,263,064  6,938,029,098    6,694,256,258    

รวมสินทรัพย์ 27,541,446,499  28,953,007,864  9,757,059,742    9,436,505,915    

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ
“ยังไม่ได้ “ยังไม่ได้
ตรวจสอบ” ตรวจสอบ”
ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2563 2562 2563 2562

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 13 12,860,558,440  3,044,389,587    466,633,031       88,392,708         
เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ท่ีเกิดจากสัญญา 4,486,135,077    4,442,462,544    1,401,244           1,401,244           
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 16 - 11,374,237,507  - -
ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18 2,100,015,769    3,682,047,015    2,100,015,769    3,682,047,015    
หุน้กูร้ะยะสั้น 18 1,981,007,628    - 1,981,007,628    -
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 17 13,452,891         - 8,484,310           -

เงินกูย้มืระยะสั้น 14 120,881,185       7,998,450           112,648,901       -
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22.3 - - 468,043,760       475,102,955       
ตัว๋แลกเงิน 15 382,783,475       380,992,887       382,783,475       380,992,887       
ภาษีเงินนิติบุคคลไดค้า้งจ่าย 1,797,631           1,606,885           - -
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 21,946,632,096  22,933,734,875  5,521,018,118    4,627,936,809    

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาว 16 369,317,698       358,288,071       - -
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 17 242,138,028       - 235,247,553       -
หุน้กูร้ะยะยาว 18 -                  502,038,332       - 502,038,332       
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 306,902,969       86,189,630         - -
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 35,437,732         26,529,863         17,541,699         14,939,759         
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 59,432,215         3,083,888           - -

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 1,013,228,642    976,129,784       252,789,252       516,978,091       

รวมหน้ีสิน 22,959,860,738  23,909,864,659  5,773,807,370    5,144,914,900    

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)



หมายเหตุ
“ยังไม่ได้ “ยังไม่ได้
ตรวจสอบ” ตรวจสอบ”
ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2563 2562 2563 2562

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผูถื้อหุน้
ทุนเรือนหุน้ 19
ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 13,263,993,608  หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 13,263,993,608 13,263,993,608
หุน้สามญั 10,784,993,608 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 10,784,993,608 10,784,993,608

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
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

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

6,732,939,063 6,732,939,063 5,887,172,674 5,887,172,674
ขาดทุนสะสม (2,142,848,363)   (1,714,846,968)   (1,725,814,293)   (1,439,108,384)   
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุน้ (346,339,702)      (343,992,042)      (178,106,009)      (156,473,275)      
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 4,243,750,998 4,674,100,053 3,983,252,372 4,291,591,015

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 337,834,763 369,043,152 - -
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 4,581,585,761 5,043,143,205 3,983,252,372 4,291,591,015

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 27,541,446,499 28,953,007,864 9,757,059,742 9,436,505,915

-                      -                      

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

รายได้
รายไดจ้ากการขายอาคารชุด 1,109,957,747     2,358,000 - 2,358,000
รายไดค่้าเช่าจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 12,384,184          11,388,607 - -
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว - 947,885               - 947,885               
กาํไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว (โอนกลบั) - (177,482)             - (177,482)             
รายไดอ่ื้น 9,136,869            588,104 13,434,142          16,539,069
รวมรายได้ 1,131,478,800     15,105,114          13,434,142          19,667,472          

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายอาคารชุด 8 529,206,527        1,511,016 - 1,511,016
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานทางตรงท่ีเกิดจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 741,317               672,768 - -
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 83,008,065          26,214,957 1,803,342            2,897,031
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 164,297,703        120,031,161 38,255,353          37,356,340
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 21 8,879,236            8,370,402 8,879,236            8,370,402
ขาดทุนจากการเลิกกิจการในบริษทัยอ่ย - - - 128,766
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 181,373,657 110,995,480        8,886,619 153,860,518
รวมค่าใช้จ่าย 967,506,505        267,795,784        57,824,550          204,124,073        

กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนินงาน 163,972,295        (252,690,670)      (44,390,408)        (184,456,601)      
รายไดท้างการเงิน 1,259,334            864,166               42,718,252          19,896,033          
ตน้ทุนทางการเงิน (131,014,759)      (111,680,200)      (106,712,140)      (83,391,535)        
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 34,216,870          (363,506,704)      (108,384,296)      (247,952,103)      
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 112,471,301        670,788 (204,917)             (130,735)             
ขาดทุนสําหรับงวด (78,254,431)        (364,177,492)      (108,179,379)      (247,821,368)      

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย - (18,893,109)        - (18,893,109)        
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ 97,479,089          136,312,265 - -

รวมรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 97,479,089          117,419,156        - (18,893,109)        

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลขาดทุนเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกาํหนดใหว้ดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (7,588,615)          - (7,588,615)          -
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี 89,890,474          117,419,156        (7,588,615)          (18,893,109)        
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 11,636,043          (246,758,336)      (115,767,994)      (266,714,477)      

บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2563
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท



หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (92,447,990)        (335,163,433)      (108,179,379)      (247,821,368)      
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 14,193,559          (29,014,059)        - -

(78,254,431)        (364,177,492)      (108,179,379)      (247,821,368)      

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (2,557,516)          (217,744,277)      (115,767,994)      (266,714,477)      
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 14,193,559          (29,014,059)        - -

11,636,043          (246,758,336)      (115,767,994)      (266,714,477)      

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน
ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน บาท (0.011) (0.041) (0.013) (0.030)
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั หุ้น 8,266,127,954 8,266,127,954 8,266,127,954 8,266,127,954

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2563

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท



หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

รายได้
รายไดจ้ากการขายอาคารชุด 2,180,026,847     7,791,955            - 7,791,955            
รายไดค่้าเช่าจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 35,635,264 35,691,838          - -
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - 339,456,507        - -
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว - 947,885               - 947,885               
กาํไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว - 1,014,074            - 1,014,074            
รายไดอ่ื้น 30,134,433          4,155,223            41,076,692          46,834,524          
รวมรายได้ 2,245,796,544     389,057,482        41,076,692          56,588,438          

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายอาคารชุด 8 1,019,615,227     5,316,803            - 5,316,803            
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานทางตรงท่ีเกิดจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 2,142,948            2,085,321            - -
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 184,564,134        85,728,925          4,918,056            6,626,600            
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 515,672,628        313,776,424        108,151,412        112,580,856        
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 21 28,424,514          26,685,144          28,424,514          26,685,144          
ขาดทุนจากการเลิกกิจการในบริษทัยอ่ย - - - 162,697               
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 350,595,713        - 3,546,842            122,998,367        
รวมค่าใช้จ่าย 2,101,015,164     433,592,617        145,040,824        274,370,467        

กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนินงาน 144,781,380        (44,535,135)        (103,964,132)      (217,782,029)      
รายไดท้างการเงิน 1,621,589            6,340,493            125,203,821        58,009,869          
ตน้ทุนทางการเงิน (385,147,074)      (326,552,574)      (312,919,208)      (243,135,657)      
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (238,744,105)      (364,747,216)      (291,679,519)      (402,907,817)      
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 221,347,125        444,901               (640,993)             (738,058)             
ขาดทุนสําหรับงวด (460,091,230)      (365,192,117)      (291,038,526)      (402,169,759)      

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย - (26,633,109)        - (26,633,109)        
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ 19,285,074          80,459,555          - -

รวมรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 19,285,074          53,826,446          - (26,633,109)        
รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลขาดทุนเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกาํหนดใหว้ดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (21,632,734)        - (21,632,734)        -

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี (2,347,660)          53,826,446          (21,632,734)        (26,633,109)        
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (462,438,890)      (311,365,671)      (312,671,260)      (428,802,868)      

บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2563
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (426,918,241)      (391,049,103)      (291,038,526)      (402,169,759)      
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (33,172,989)        25,856,986          - -

(460,091,230)      (365,192,117)      (291,038,526)      (402,169,759)      

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (429,265,901)      (337,222,657)      (312,671,260)      (428,802,868)      
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (33,172,989)        25,856,986          - -

(462,438,890)      (311,365,671)      (312,671,260)      (428,802,868)      

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน
ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน บาท (0.052) (0.047) (0.035) (0.049)
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั หุ้น 8,266,127,954 8,266,127,954 8,266,127,954 8,266,127,954

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2563

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

ส่วนได้เสีย รวมส่วน

ทุนที่ออก ส่วนตํ่ากว่า ส่วนตํ่ากว่าทุนจาก ส่วนปรับปรุงทุน ส่วนเกินทุน ขาดทุนสะสม รวมส่วน ที่ไม่มีอํานาจ ของผู้ ถือหุ้น

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ การรวมธุรกิจ จากการซื้อธุรกิจ จากการเปลี่ยนแปลง ผลขาดทุนเงนิ ผลต่างของ รวม ของบริษทัใหญ่ ควบคุม

ภายใต้การควบคุม แบบย้อนกลับ สัดส่วนการถือหุ้น ลงทุนในตราสารทุน อัตราแลกเปลี่ยน องค์ประกอบอื่น

เดยีวกัน ในบริษทัย่อย ที่กําหนดให้ จากการแปลงค่า ของส่วนของ

วดัมูลค่าด้วย งบการเงนิ ผู้ ถือหุ้น

มูลค่ายุติธรรมผ่าน ต่างประเทศ

กําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 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     

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - - (391,049,103)      (26,633,109)             80,459,555       53,826,446           (337,222,657)     25,856,986       (311,365,671)      

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 8,266,127,954    (1,559,517,810)     (819,437,470)     (732,872,059)     1,578,638,448         (1,609,051,722)     (149,978,968)           (219,030,791)     (369,009,759)        4,754,877,582   341,622,836      5,096,500,418     

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - ตามที่รายงานไวเ้ดิม 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     

ผลกระทบสะสมจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที่ 16 มาใชค้รั้งแรก 2.8 -                  -                     -                 -                 -                       (1,083,154)            -                       -                 -                    (1,083,154)         -                 (1,083,154)           

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - หลงัปรับปรุง 8,266,127,954    (1,559,517,810)     (819,437,470)     (732,872,059)     1,578,638,448         (1,715,930,122)     (156,473,275)           (187,518,767)     (343,992,042)        4,673,016,899   369,043,152      5,042,060,051     

เพิ่มทุนหุน้สามญัจากส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัย่อย - - - - - - - - - - 1,964,600          1,964,600            

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - - (426,918,241)        (21,632,734)             19,285,074        (2,347,660)            (429,265,901)     (33,172,989)       (462,438,890)      

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 8,266,127,954    (1,559,517,810)     (819,437,470)     (732,872,059)     1,578,638,448         (2,142,848,363)     (178,106,009)           (168,233,693)     (346,339,702)        4,243,750,998   337,834,763      4,581,585,761     

-                        -                     -                       

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

ส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั คนัทรี่ กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2563
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

งบการเงนิรวม

หน่วย : บาท



หน่วย : บาท

หมายเหตุ
ทุนที่ออก ส่วนตํ่ากว่า ส่วนตํ่ากว่าทุนจาก ขาดทุนสะสม องค์ประกอบอื่นของ รวมส่วน

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ การรวมธุรกิจภายใต้ ส่วนของผู้ถือหุ้น ของผู้ถือหุ้น
การควบคุมเดียวกัน ผลขาดทุนเงินลงทุน

ในตราสารทุนที่กําหนด
วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 8,266,127,954       (1,559,517,810)      (819,437,470)         (910,546,929)         (123,345,859)         4,853,279,886
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด - - - (402,169,759)         (26,633,109)           (428,802,868)         
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 8,266,127,954 (1,559,517,810)      (819,437,470)         (1,312,716,688)      (149,978,968)         4,424,477,018

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - ตามที่รายงานไวเ้ดิม 8,266,127,954 (1,559,517,810)      (819,437,470)         (1,439,108,384)      (156,473,275)         4,291,591,015
ผลกระทบสะสมจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที่ 16 มาใชค้รั้งแรก 2.8 - - - 4,332,617 -                     4,332,617

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - หลงัปรับปรุง 8,266,127,954 (1,559,517,810)      (819,437,470)         (1,434,775,767)      (156,473,275)         4,295,923,632
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด - - - (291,038,526)         (21,632,734)           (312,671,260)         
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 8,266,127,954 (1,559,517,810)      (819,437,470)         (1,725,814,293)      (178,106,009)         3,983,252,372

0.00

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท คนัทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2563



หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (238,744,105)     (364,747,216)     (291,679,519)     (402,907,817)     
ปรับปรุงดว้ย
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 24,642,206 23,994,840 10,943,446 2,744,579
กาํไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว - (1,014,074)         - (1,014,074)         
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว - (947,885)            - (947,885)            
ขาดทุนจากการเลิกกิจการในบริษทัยอ่ย - - - 162,697              
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 298,313 - - -
กาํไรจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (22,000)              (9,022)                - (9,022)                
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 399,993,646 (460,187,052)     3,869,271 122,862,446
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 8,907,869 4,455,119 2,601,940 3,690,288
รายไดด้อกเบ้ีย (1,621,589)         (6,340,493)         (125,203,821)     (58,009,869)       
ตน้ทุนทางการเงิน 385,147,074 326,552,574 312,919,208 243,135,657

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 578,601,414 (478,243,209)     (86,549,475)       (90,293,000)       

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิม่ข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 718,509,038 (241,051,972)     (26,403,605)       (144,887,870)     
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 2,359,358 (91,081,492)       - -
ท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค (262,199,730)     (848,082,723)     (1,416,410)         (30,272,868)       
เงินมดัจาํจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 570,009,024       - - -
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (26,132,851)       (20,919,488)       - -
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,085,353 (517,787)            (184,567)            (77,886)              

หน้ีสินดาํเนินงานเพิม่ข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน (317,471,073)     (24,553,010)       379,407,495 (3,733,075)         
เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ท่ีเกิดจากสัญญา 43,672,533 408,980,899       - (1,815,955)         
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 56,348,327 - - -
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาํเนินงาน 1,364,781,393 (1,295,468,782)  264,853,438 (271,080,654)     

เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 1,621,589 11,300,874         150,969,239 3,362,826           
เงินสดจ่ายตน้ทุนทางการเงิน (391,501,254)     (229,487,174)     (231,735,274)     (195,885,173)     
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (18,674,934)       (683,612)            (2,205,317)         (120,248)            

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 956,226,794 (1,514,338,694)  181,882,086 (463,723,249)     

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2563

หน่วย : บาท

บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับ (จ่าย) เพือ่เป็นเงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 1,906,442,403    (309,730,956)     - -
เงินสดรับจากการลดมูลค่าหน่วยลงทุนของเงินลงทุนเผือ่ขาย - 5,625,000 - 5,625,000           
เงินสดรับจากลูกหน้ีตามสัญญาเช่า - - 4,900,000           -
เงินสดจ่ายสาํหรับเงินให้กูย้มืระยะส้ันแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.1.3 - - (100,000,000)     (500,000,000)     
เงินสดจ่ายชาํระคืนเจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
จากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.1.4 - - - (531,358)            

เงินสดรับจากการเลิกกิจการในบริษทัยอ่ย - - - 218,564              
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 22,000                9,100                  - 9,100                  
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือสินทรัพยถ์าวร 4.1.1 (1,385,872,240)  (76,447,051)       (19,673,568)       (108,214,419)     
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 4.1.2 (6,366,211)         (13,843,374)       (1,192,896)         (2,778,898)         
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 514,225,952       (394,387,281)     (115,966,464)     (605,672,011)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นกูร้ะยะส้ัน 4.2 1,960,856,389    - 1,960,856,389    -
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะส้ัน 4.1.6 และ 4.2 (10,000,000)       - (10,000,000)       -
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะส้ัน 4.1.6 และ 4.2 25,508,219         - 25,508,219         -
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะส้ันจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.1.5 และ 4.2 - - 200,100,000       -
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะส้ันจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.1.5 และ 4.2 - - (219,459,829)     (1,245,648)         
เงินสดรับจากการออกตัว๋แลกเงิน 4.2 170,881,904       - 170,881,904       -
เงินสดจ่ายชาํระคืนตัว๋แลกเงิน 4.2 (96,080,237)       (158,734,140)     (96,080,237)       (158,734,140)     
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 4.2 - 455,160,900       - -
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว 4.2 (1,409,905,154)  - - -
เงินสดรับจากการออกหุ้นกูร้ะยะยาว 4.2 - 499,989,467       - 499,989,467       
เงินสดจ่ายชาํระคืนหุ้นกูร้ะยะยาว 4.2 (2,108,548,655)  - (2,108,548,655)  -
เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่า 4.2 (20,850,970)       - (16,457,169)       -
เงินสดรับค่าหุ้นของบริษทัยอ่ย
  จากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,964,600           - - -
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (1,486,173,904)  796,416,227       (93,199,378)       340,009,679       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (15,721,158)       (1,112,309,748)  (27,283,756)       (729,385,581)     
ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 6,266,602           114,093,142       - -
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 274,043,223       1,517,968,181    101,583,484       818,060,461       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 30 กันยายน 5 264,588,667       519,751,575       74,299,728         88,674,880         

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2563

บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : บาท



 
 

 

บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

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

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียน
ในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2538 ต่อมาบริษทัไดจ้ดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษทั
มหาชนจ ากดั เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2540 และไดเ้ขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
เอ็ม เอ ไอ เมื่อวนัที่ 25 มิถุนายน 2550 และไดเ้ขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ส านกังานใหญ่ของบริษทั ตั้งอยูเ่ลขท่ี 898 
อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นท่ี 13 และ 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
ธุรกิจหลักของบริษัทคือการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) และประกอบธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์

1.2 ขอ้มูลทัว่ไปและการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย 
1.2.1 บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จ ากดั เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 

5 กรกฎาคม 2556 โดยมีส านกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นท่ี 20 
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบธุรกิจซ้ือขาย ใหเ้ช่า 
และด าเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพย ์และการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (Holding Company) 
เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2562 บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มสาขา 
จ านวน 2 สาขา เพื่อรองรับการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรม ซ่ึงประกอบดว้ย สาขา 1 
ตั้งอยู่เลขท่ี 300/1 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และ 
สาขา 2 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 300/2 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

1.2.2 บริษทั บีซีอีจี คนัทร่ี กรุ๊ป เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 
เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2556 โดยมีส านกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 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 านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 
ชั้นท่ี 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบธุรกิจ
เป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยข์องโครงการเจา้พระยา เอสเตท 

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

ปัจจุบนั บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จ ากดั อยูร่ะหวา่งการเลิกกิจการ (ดูหมายเหตุ
ขอ้ 22.1) 

1.2.5 บริษทั ซีจียเูค 1 จ ากดั เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศเกิร์นซีย ์เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 
2558 โดยมีส านักงานใหญ่ตั้ งอยู่ ท่ี  Anson Court, La Route des Camps, St Martin, 
Guernsey, GY4 6AD เพื่อประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์

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

1.3 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ท่ีปัจจุบนัได้
ขยายวงกวา้งข้ึนอย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจ
และอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบ
ต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจะติดตาม
ความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองและจะประเมินผลกระทบทางการเงิน
เก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ 
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1.4 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนรวมสูงกวา่สินทรัพยห์มุนเวียน
รวม 10,960.29 ลา้นบาท และ 2,701.99 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากเจา้หน้ีค่าก่อสร้าง
โครงการเจา้พระยาเอสเตต (“โครงการ”) ท่ีอยูใ่นระหวา่งการพฒันาของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง และหุน้
กูท่ี้ถึงก าหนดช าระใน 1 ปี ท่ีออกโดยบริษทั อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเห็นว่าการ
จดัท างบการเงินโดยใช้เกณฑ์การด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองยงัคงเหมาะสม เน่ืองจากหน้ีเงินกูจ้าก
ธนาคารในต่างประเทศท่ีน ามาใชใ้นการก่อสร้างโครงการท่ีอยูร่ะหว่างการพฒันาจ านวน 375 ลา้น
เหรียญสหรัฐ หรือ 11,754.75 ลา้นบาท ไดถู้กช าระคืนแลว้ทั้งจ านวนก่อนวนัครบก าหนด บริษทั
และผูร่้วมทุนในโครงการซ่ึงมีฐานะเป็นผูถื้อหุ้นส่วนน้อยในบริษทัย่อยไดต้กลงร่วมกนัว่าจาก
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัจากความล่าชา้ของการก่อสร้างของผูรั้บจา้งซ่ึงเป็นผูร่้วมทุนของ
โครงการ และเพื่อป้องกนัผลกระทบท่ีเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019           
ผูถื้อหุ้นของบริษัทย่อยจึงได้ตกลงร่วมกันให้ ผู ้ร่วมทุนของโครงการหาแหล่งเงินทุน และ
ด าเนินการรับโอนสิทธิเรียกร้องในหน้ีค่าก่อสร้างคืนจากธนาคารซ่ึงให้การสนบัสนุนทางการเงิน
ส าหรับค่าก่อสร้าง การรับโอนสิทธิเรียกร้องในหน้ีค่าก่อสร้างส่งผลใหเ้งินกูย้มืดงักล่าวกลบัมาเป็น
เจา้หน้ีภายใตส้ัญญาก่อสร้างระหว่างบริษทัยอ่ยและผูร่้วมทุนของโครงการ ซ่ึงปัจจุบนับริษทัย่อย
และผูร่้วมทุนอยู่ระหว่างการเจรจาตกลงระยะเวลา และเง่ือนใขในการจ่ายช าระหน้ีค่าก่อสร้าง
ดังกล่าว โดยผูบ้ริหารของบริษัทย่อยเช่ือว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงได้ในระยะเวลาอันใกล ้         
(ดูหมายเหตุขอ้ 16.1) นอกจากน้ีส าหรับ หุ้นกูท่ี้จะครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี บริษทัเช่ือว่าจะ
สามารถจ่ายช าระจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน และการออกหุ้นกูใ้หม่เพื่อจ่ายช าระหุ้นกูท่ี้
จะครบก าหนด 

2. เกณฑ์กำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและงบกำรเงินระหว่ำงกำลเฉพำะกจิกำร 
2.1 งบการเงินระหวา่งกาลรวมและงบการเงินระหวา่งกาลเฉพาะกิจการน้ีไดจ้ดัท าข้ึนในสกุลเงินบาท

และตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” และวิธีปฏิบติั
ทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็น
แบบย่อ และมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

2.2 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
ซ่ึงน ามาแสดงเปรียบเทียบไดม้าจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุด
วนัเดียวกนัซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 
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2.3 งบการเงินระหว่างกาลรวมและเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินตาม
กฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขัดแยง้กันหรือมีการตีความในสองภาษาท่ี
แตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินระหวา่งกาลรวมและเฉพาะกิจการท่ีเป็นภาษาไทยเป็นหลกั 

2.4 ผลการด าเนินงานซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบท่ีปรากฏในงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2563 มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการด าเนินงานเตม็ปี 

2.5 ขอ้มูลทางการเงินบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยูใ่นงบการเงินประจ าปีท่ีไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินมิไดน้ ามาแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจากมิไดมี้การก าหนดให้มีการเปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่าวในงบการเงินระหว่างกาล ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือน
และงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงไดมี้การตรวจสอบแลว้ 

2.6 งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 

บริษัทย่อย จดทะเบียนใน ประเภทธุรกจิ อตัรำกำรถือหุ้น 
   โดยบริษัท (ร้อยละ) 
   “ยังไม่ได้

ตรวจสอบ” 
 

   ณ วนัที ่ ณ วนัที ่
   30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
   2563 2562 

บริษัทย่อยทำงตรง     
บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จ ากดั ประเทศไทย ซ้ือขาย ใหเ้ช่าและด าเนินงาน 70.00 70.00 
  ดา้นอสังหาริมทรัพย ์   
  และถือหุน้ในบริษทัอ่ืน   
บริษทั บีซีอีจี คนัทร่ี กรุ๊ป เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั ประเทศไทย รับเหมาก่อสร้างอาคาร และขายส่ง 99.99 99.99 
  วสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองตกแต่ง   
  ท่ีใชใ้นงานก่อสร้าง   
บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จ ากดั มอริเชียส ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 
บริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จ ากดั เกิร์นซีย ์ ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน 96.45 96.45 
บริษัทย่อยทำงอ้อม     
บริษทั เจา้พระยา เอสเตต เรสซิเดน้ซ์ จ ากดั ประเทศไทย ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยข์อง 66.70(1) 69.99(1) 
  โครงการเจา้พระยา เอสเตท   
บริษทั ซีจียเูค 1 จ ากดั เกิร์นซีย ์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ 96.45(2) 96.45(2) 

(1) บริษทัถือหุน้ทางออ้มผา่นบริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จ ากดั อตัราการถือหุน้ไดร้วมหุน้บุริมสิทธิซ่ึงมีสิทธิออกเสียงไดห้น่ึงเสียงต่อหุน้บุริมสิทธิ 50 หุน้ 
ท่ีถืออยู ่

(2) บริษทัถือหุน้ทางออ้มผา่นบริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จ ากดั 

บริษทัน างบการเงินของบริษทัยอ่ย (รวมบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุน้ทางออ้ม) มาจดัท างบการเงินรวม
ตั้งแต่วนัท่ีบริษทัมีอ านาจควบคุมทั้งทางตรงและทางออ้มในการก าหนดนโยบายทางการเงิน
และการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 
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2.7 รายการบัญชีระหว่างบริษทัและบริษทัย่อยท่ีมีสาระส าคญัได้ถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงิน
ระหว่างกาลรวมน้ีแลว้ งบการเงินระหว่างกาลรวมส าหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลของบริษทัยอ่ย ส าหรับ
งวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ซ่ึงไดส้อบทานแลว้ 

2.8 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินส าหรับ
งวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่รวมถึง
แนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบั
ผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินระหว่างกาลของกลุ่มบริษทั ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ดงัต่อไปน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

ในปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติั
คร้ังแรก โดยการถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั  

ขอ้ก าหนดใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (“TFRS 9”) 
มีดงัน้ี 

1) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
2) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน และ 
3) การบญัชีป้องกนัความเส่ียง 

กลุ่มบริษทัน า TFRS 9 มาปฏิบติัใช้ตามขอ้ก าหนดการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงใน TFRS 9 
ดงัน้ี 
(ก) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

วนัท่ีเร่ิมต้นใช้มาตรฐานคร้ังแรก คือวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดังนั้น กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนดของ TFRS 9 กบัเคร่ืองมือทางการเงินท่ียงัคงรับรู้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่น า
ขอ้ก าหนดมาถือปฏิบติักบัเคร่ืองมือทางการเงินท่ีถูกตดัรายการ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ขอ้มูล
เปรียบเทียบท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงินท่ียงัคงรับรู้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ไม่ปรับยอ้นหลงั 
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การรับรู้สินทรัพยท์างการเงินท่ีอยู่ในขอบเขตของ TFRS 9 ก าหนดให้วดัมูลค่าภายหลงัดว้ย
ราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมตามโมเดลธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพย์
ทางการเงินและตามลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

กลุ่มบริษทัอาจปฏิบติัดงัต่อไปน้ีกบัสินทรัพยท์างเงินท่ีเม่ือเลือกรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกแลว้ไม่
สามารถยกเลิกได ้

• เงินลงทุนในตราสารทุนของกลุ่มบริษทั ท่ีจดัประเภทไวก่้อนหนา้เป็นเงินลงทุนเผื่อขาย
และวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ แต่ละวนัท่ีรายงานตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 105 
เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน เลือกก าหนดให้แสดง
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของตราสารทุนเหล่าน้ียงัคงสะสมต่อเน่ืองในส ารองการวดัมูลค่าเงินลงทุน 

• เงินให้กู ้ยืมและลูกหน้ีท่ีมีการถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์ทั้ งเพื่อรับ
กระแสเงินสดตามสญัญาและเพื่อขายสินทรัพยท์างการเงิน และท าใหเ้กิดกระแสเงินสด
ซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดให ้

ขอ้ (ง) ดา้นล่างแสดงการเปล่ียนแปลงในการจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงิน
ของกลุ่มบริษทัจากการน า TFRS 9 มาปฏิบติัใช ้

(ข) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

TFRS 9 ก าหนดเกี่ยวกบัการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยใชโ้มเดลผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดข้ึน โมเดลผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนก าหนดให้กลุ่มบริษทั
บนัทึกผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนและการเปล่ียนแปลงในผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน
เหล่านั้น ณ แต่ละวนัท่ีรายงานเพื่อสะทอ้นการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตตั้งแต่
รับรู้สินทรัพยท์างการเงินเม่ือเร่ิมแรก ในความหมายเดียวกนัคือการรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิต
ไม่จ าเป็นตอ้งรอใหเ้กิดเหตุการณ์ดา้นเครดิตข้ึนก่อน 

TFRS 9 ก าหนดให้ กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับ
รายการลูกหน้ีตามสญัญาเช่า ลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา  
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TFRS 9 ก าหนดให ้กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าของค่าเผือ่ผลขาดทุนส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินดว้ย
จ านวนท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอาย ุหากความเส่ียงดา้นเครดิต
ของเคร่ืองมือทางการเงินนั้นเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคญัตั้งแต่รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก หรือเม่ือ
เคร่ืองมือทางการเงินเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือซ้ือหรือเม่ือก าเนิด 
แต่อยา่งไรกต็ามหากความเส่ียงดา้นเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินไม่เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั
ตั้งแต่รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก (ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือซ้ือ
หรือเม่ือก าเนิด) กลุ่มบริษทัถูกก าหนดให้วดัมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับเคร่ืองมือทาง
การเงินนั้ นด้วยจ านวนเงินท่ีเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนใน 12 เดือน
ขา้งหนา้ TFRS 9 ก าหนดให้ใชว้ิธีการอยา่งง่ายส าหรับการวดัมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนดว้ย
จ านวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุส าหรับลูกหน้ีการคา้ 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา และลูกหน้ีตามสญัญาเช่าในสถานการณ์ท่ีเป็นไปได ้

การน า TFRS 9 มาปฏิบตัิใชไ้ม่ส่งผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่อการวดัมูลค่าของ              
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของสินทรัพยท์างการเงินของกลุ่มบริษทั 

(ค) การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าของหน้ีสินทางการเงิน 

TFRS 9 มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยส าคญัในเร่ืองการจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าของ
หน้ีสินทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบญัชีส าหรับการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หน้ีสินทางการเงินท่ีเลือกก าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของผูอ้อก 

TFRS 9 ก าหนดใหก้ารเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของหน้ีสินนั้น แสดงเป็นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
เวน้แต่การรับรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของหน้ีสินใน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนนั้นจะก่อให้เกิดหรือขยายการจบัคู่อยา่งไม่เหมาะสมทางการบญัชี
ในก าไรหรือขาดทุน การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงดา้นเครดิต
ของหน้ีสินทางการเงินจะไม่จดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัเป็นก าไรหรือขาดทุน แต่จะโอน
ไปก าไรสะสมเม่ือตดัรายการแทน 

การน า TFRS 9 มาปฏิบติัใชไ้ม่ส่งผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่อการจดัประเภทรายการ
และการวดัมูลค่าของหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทั 

(ง) การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน า TFRS 9 มาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

ไม่มีรายการสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินท่ีกลุ่มบริษทัเลือกก าหนดให้
แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน ณ วนัท่ีน า TFRS 9 มาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 
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ตารางดา้นล่างแสดงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยท์างการเงินท่ีจดัประเภทรายการใหม่ตามการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง TFRS 9 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ประเภทรำยกำร 

เดิม 
มูลค่ำตำมบัญชี 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 
2562 

กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ กำรวดัมูลค่ำ มูลค่ำตำมบัญชี 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 

2563 

ประเภทรำยกำร 
ใหม่  ผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ี

คำดว่ำจะเกดิขึน้ 
อ่ืนๆ 

สินทรัพย์        
สินทรัพยห์มุนเวียน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ราคาทุน 274,043,223 - - - 274,043,223 ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ราคาทุน 2,362,812,871 - - - 2,362,812,871 ราคาทุนตดัจ าหน่าย 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน        
เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั ราคาทุน 1,992,745,610 - - - 1,992,745,610 ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
เงินลงทุนเผื่อขาย มูลค่ายติุธรรม 169,310,676 (169,310,676) - - - - 
เงินลงทุนท่ีวดัมูลคา่ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
- - 169,310,676 - - 169,310,676 มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
หนีสิ้น        
หน้ีสินหมุนเวียน        

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ราคาทุน 3,044,389,587 - - - 3,044,389,587 ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
เงินกูย้มืระยะสั้น ราคาทุน 7,998,450 - - - 7,998,450 ราคาทุนตดัจ าหน่าย 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน        
เงินกูย้มืระยะยาว ราคาทุน 358,288,071 - - - 358,288,071 ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ประเภทรำยกำร 

เดิม 
มูลค่ำตำมบัญชี 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 
2562 

กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ กำรวดัมูลค่ำ มูลค่ำตำมบัญชี 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 

2563 

ประเภทรำยกำร 
ใหม่  ผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ี

คำดว่ำจะเกดิขึน้ 
อ่ืนๆ 

สินทรัพย์        
สินทรัพยห์มุนเวียน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ราคาทุน 101,583,484 - - - 101,583,484 ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ราคาทุน 445,268,419 - - - 445,268,419 ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ราคาทุน 1,587,632,758 - - - 1,587,632,758 ราคาทุนตดัจ าหน่าย 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน        
เงินลงทุนเผื่อขาย มูลค่ายติุธรรม 169,310,676 (169,310,676) - - - - 
เงินลงทุนท่ีวดัมูลคา่ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
- - 169,310,676 - - 169,310,676 มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
        

หนีสิ้น        
หน้ีสินหมุนเวียน        

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ราคาทุน 88,392,708 - - - 88,392,708 ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ราคาทุน 475,102,955 - - - 475,102,955 ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
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(จ) ผลกระทบของการน า TFRS 9 มาปฏิบติัใชค้ร้ังแรกต่อฐานะการเงิน 
การน า TFRS 9 มาปฏิบติัใชไ้ม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่อสินทรัพย ์หน้ีสิน และ
ส่วนของผูถื้อหุน้ กระแสเงินสดรวมและเฉพาะของกลุ่มบริษทั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า (“TFRS 16”) 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัน า TFRS 16 มาถือปฏิบติัโดยปรับปรุงยอดยกมากบัก าไรสะสม ดงัน้ี 

- ก าหนดให้กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมจากการน า TFRS 16 มาปฏิบัติใช้คร้ังแรกเป็น
รายการปรับปรุงก าไรสะสมตน้งวด ณ วนัท่ีน า TFRS 16 มาใชค้ร้ังแรก 

- ไม่ปรับยอ้นหลงัขอ้มูลเปรียบเทียบและยงัคงน าเสนอขอ้มูลเปรียบเทียบตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า (“TAS 17”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ (“TFRIC 4”) 

ก) ผลกระทบของค านิยามใหม่ของสัญญาเช่า 
การเปล่ียนแปลงค านิยามของสัญญาเช่าส่วนมากเก่ียวขอ้งกับหลกัการควบคุม TFRS 16 
ก าหนดหลกัการวา่สญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ โดยลูกคา้มีสิทธิ
ในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุส าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 
ซ่ึงแตกต่างกบัหลกัการ “ความเส่ียงและผลตอบแทน” ตาม TAS 17 และ TFRIC 4 

กลุ่มบริษทัน าค านิยามของสัญญาเช่าและแนวทางท่ีเก่ียวขอ้งมาถือปฏิบติัตาม TFRS 16 กบั
สัญญาเช่าทุกสัญญาท่ีเข้าท าสัญญาหรือเปล่ียนแปลงในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2563            
(ไม่ว่าจะเป็นทั้ งทางฝ่ังผูใ้ห้เช่าหรือจะเป็นการเช่าตามสัญญาเช่า) ในการน า TFRS 16         
มาปฏิบติัใช้คร้ังแรก กลุ่มบริษทัปฏิบติัตามค านิยามใหม่ตาม TFRS 16 จะไม่เปล่ียนแปลง
ขอบเขตของสัญญาท่ีเข้าเง่ือนไขตามค านิยามของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษัทอย่างเป็น
สาระส าคญั 

ข) ผลกระทบต่อการบญัชีดา้นผูเ้ช่า 
สัญญาเช่าท่ีก่อนหน้าจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน 
TFRS 16 เปล่ียนแปลงการบนัทึกบญัชีของกลุ่มบริษทัส าหรับสัญญาเช่าท่ีก่อนหน้าถูกจดั
ประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานตาม TAS 17 ซ่ึงเป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 
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การน า TFRS 16 มาปฏิบัติใช้กับทุกสัญญา (ยกเวน้สัญญาเช่าระยะสั้ นและสัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยมี์มูลค่าต ่า) กลุ่มบริษทัปฏิบติัดงัน้ี 

1) รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าในงบแสดงฐานะการเงินรวมและ
เฉพาะกิจการ วดัมูลค่าเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าในอนาคต 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชป้รับปรุงดว้ยจ านวนเงินของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายล่วงหนา้
หรือคา้งจ่ายตาม TFRS 16 

2) รับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าใน
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ 

3) แยกแสดงจ านวนเงินรวมของการจ่ายช าระเงินสดส าหรับส่วนของเงินตน้ (จดัประเภท
เป็นกิจกรรมจดัหาเงิน) และดอกเบ้ีย (จดัประเภทเป็นกิจกรรมจดัหาเงิน) ในงบกระแสเงินสด 

ส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า (เช่น ระยะเวลาปลอดค่าเช่า) รับรู้เป็นส่วนหน่ึงของการวดัมูลค่า
สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า แมว้า่ตาม TAS 17 ส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าจะ
รับรู้โดยน าไปลดค่าเช่าดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

ภายใต้ TFRS 16 สินทรัพยสิ์ทธิการใช้จะถูกทดสอบการด้อยค่าตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (อายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่) และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์
มีมูลค่าต ่า ซ่ึงรวมถึง แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล รายการท่ีมีมูลค่าเล็กนอ้ย เช่น เคร่ือง
ตกแต่งส านกังาน และโทรศพัท ์กลุ่มบริษทัรับรู้การจ่ายช าระตามสัญญาเช่าเป็นค่าใชจ่้ายดว้ย
วิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่าในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

กลุ่มบริษทัใช้วิธีผ่อนปรนในทางปฏิบติัต่อไปน้ี เม่ือเลือกใช้วิธีปรับปรุงกบัก าไรสะสม
ส าหรับสญัญาเช่าท่ีก่อนหนา้จดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานตาม TAS 17  

- กลุ่มบริษทัใช้อตัราคิดลดอตัราเดียวส าหรับกลุ่มสัญญาเช่าท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั
อยา่งสมเหตุสมผล 

- กลุ่มบริษทัปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรกดว้ยจ านวน
ของประมาณการหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าท่ีสร้างภาระซ่ึงรับรู้ตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรกเป็นทางเลือกในการทบทวน
การดอ้ยค่า 

- กลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับ
สญัญาเช่าท่ีอายสุญัญาเช่าส้ินสุดภายใน 12 เดือน นบัจากวนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 
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- กลุ่มบริษทัไม่รวมตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกในการวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ี
น ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

- กลุ่มบริษทัใช้ขอ้เท็จจริงท่ีทราบภายหลงั หากสัญญาประกอบดว้ยสิทธิเลือกในการ
ขยายอายสุญัญาเช่าหรือยกเลิกสญัญาเช่า 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสญัญาเช่าบนัทึกตาม TFRS 16 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ค) ผลกระทบต่อการบญัชีผูใ้หเ้ช่า 
TFRS 16 ไม่เปล่ียนแปลงอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อการบนัทึกบญัชีสัญญาเช่าทางดา้นผูใ้หเ้ช่า 
ภายใต  ้TFRS 16 ผูใ้ห้เช่ายงัคงจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่า
ด าเนินงานและบนัทึกบญัชีส าหรับสญัญาเช่าทั้งสองประเภทแยกจากกนั 

อยา่งไรก็ตาม TFRS 16 เปล่ียนแปลงและเพิ่มเติมขอ้ก าหนดในการเปิดเผยขอ้มูล โดยเฉพาะ
การบริหารความเส่ียงของผูใ้หเ้ช่ากบัส่วนไดเ้สียของสินทรัพยจ์ากสญัญาเช่าท่ีเหลืออยู ่

ภายใต  ้TFRS 16 ผูใ้ห้เช่าช่วงบนัทึกสัญญาเช่าหลกัและสัญญาเช่าช่วงเป็นสองสัญญา
แยกจากกัน ผูใ้ห้เช่าช่วงจดัประเภทสัญญาเช่าช่วงเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่า
ด าเนินงานโดยอา้งอิงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาเช่าหลกั (และไม่อา้งอิงกบั
สินทรัพยอ์า้งอิงท่ีพิจารณาตาม TAS 17) 

จากการเปล่ียนแปลงน้ี กลุ่มบริษทัจึงจดัประเภทรายการใหม่กบัสัญญาเช่าช่วงด าเนินงาน
เป็นสัญญาเช่าการเงินและบนัทึกเป็นสัญญาเช่าการเงินใหม่ท่ีเขา้ท าสัญญา ณ วนัท่ีน ามา
ปฏิบติัใชค้ร้ังแรก ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจะรับรู้กับลูกหน้ีตาม
สญัญาเช่าการเงิน 

ผลกระทบทางการเงินจากการน า TFRS 16 มาใชเ้ป็นคร้ังแรก 

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกับสัญญาเช่าท่ีก่อนหน้าถูกจดัประเภทเป็น
สัญญาเช่าด าเนินงานตามหลกัการ TAS 17 สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าด้วยจ านวนเท่ากับ
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ปรับปรุงดว้ยจ านวนเงินของการจ่ายช าระตามสญัญาเช่าท่ีจ่ายล่วงหนา้หรือ
คา้งจ่ายซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยูคิ่ดลด
ดว้ยอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั อตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มของผูเ้ช่า
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีน ามาใชก้บัหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 2563 คือร้อยละ 7.50 ถึงร้อยละ 9.25 



 
- 13 - 

 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงภาระผกูพนัจากสญัญาเช่าด าเนินงานท่ีเปิดเผยตาม TAS 17 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 โดยคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก และหน้ีสินตาม
สญัญาเช่ารับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

(หน่วย : บำท) 
    งบกำรเงิน 

รวม 
 งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร 
     
ภาระผกูพนัจากสญัญาเช่าด าเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  366,505,868  366,505,868 
ผลกระทบจากการคิดลดจ านวนเงินขา้งตน้  (198,382,779)  (198,382,779) 
มูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสญัญาเช่าท่ีครบก าหนดใน
ช่วงเวลาท่ีใชสิ้ทธิเลือกขยายท่ีรวมในอายสุญัญาเช่าและไม่
ถูกรวมในภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงานก่อนหนา้ 

 

78,071,709 

 

78,071,709 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  246,194,798  246,194,798 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานฉบบัน้ีมาใช้คร้ังแรกโดยการปรับปรุง
ก าไรสะสมตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ซ่ึงมีผลกระทบของรายการท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

ผลกระทบต่อสินทรัพย์ หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ตำมที่รำยงำนไว้เดมิ 
ณ วนัที ่

31 ธันวำคม 
2562 

 กำรปรับปรุง  
TFRS 16 

 หลงัปรับปรุง 
ณ วนัที ่

1 มกรำคม 
2563 

สินทรัพย์      
ท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่ง
ก่อสร้างและสาธารณูปโภค 

 
8,270,383,484 

  
106,294,071 

  
8,376,677,555 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 10,206,087,620  138,197,459  10,344,285,079 
หนีสิ้น      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 3,044,389,587  (1,703,268)  3,042,686,319 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  246,194,798  246,194,798 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 38,232,970  1,083,154  39,316,124 
ส่วนของผู้ถือหุ้น      
ขาดทุนสะสม (1,714,846,968)  (1,083,154)  (1,715,930,122) 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ตำมที่รำยงำนไว้เดมิ 
ณ วนัที ่

31 ธันวำคม 
2562 

 กำรปรับปรุง  
TFRS 16 

 หลงัปรับปรุง 
ณ วนัที ่

1 มกรำคม 
2563 

สินทรัพย์      
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า -  221,410,450  221,410,450 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 1,772,735,603  30,200,120  1,802,935,723 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 47,956,660  (1,083,154)  46,873,506 
หนีสิ้น      
หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  246,194,798  246,194,798 
ส่วนของผู้ถือหุ้น      
ขาดทุนสะสม (1,439,108,384)  4,332,617  (1,434,775,767) 

นอกจากน้ี สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบัติทางการบญัชี 2 ฉบบั ซ่ึงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือ
ลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับกิจการ 
ท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 
โดยมีการใหค้วามช่วยเหลือลูกหน้ีดงักล่าวระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
หรือจนกวา่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการเปล่ียนแปลงและให้ถือปฏิบติัตามการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าว ทั้งน้ี กิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีและเลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี
ฉบบัน้ี ตอ้งถือปฏิบติัตามมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวทุกขอ้ท่ีระบุในแนวปฏิบติัทางการบญัชี
ฉบบัน้ี 

กลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวในการจดัท างบการเงินระหวา่งกาลส าหรับ
งวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
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แนวปฏิบตัิทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชี
เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

แนวปฏิบตัิทางการบญัชีฉบบัน้ีให้เป็นทางเลือกส าหรับทุกกิจการที่ถือปฏิบตัิตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียสาธารณะ ซ่ึงกิจการท่ีไดรั้บผลกระทบจาก
สถานการณ์  COVID-19 และต้องจัดท างบการเงินในช่วงเวลาท่ี  COVID-19 ย ังคงอยู่ใน
สถานการณ์ความไม่แน่นอนสูง ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน จึงอาจเป็นผลให้ฝ่ายบริหาร
ของกิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจอย่างมากในการประมาณการ หรือการวดัมูลค่าและรับรู้รายการ
ทางบญัชี ทั้งน้ี กิจการสามารถใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ีส าหรับการจดัท างบการเงินท่ีมี
รอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราว ดงัต่อไปน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

- เลือกท่ีจะไม่น าข้อมูลจากสถานการณ์ COVID-19 ท่ีอาจจะกระทบต่อการประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตมาใชป้ระกอบการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 

2.9  มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเก่ียวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน                 
การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงประกาศใน                      
ราชกิจจานุเบกษาแลว้ และจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้
มีข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ปรับปรุงการอา้งอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ยกเวน้การปรับปรุงค านิยามและ
ขอ้ก าหนดทางการบญัชี ดงัต่อไปน้ี 
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ค านิยามของธุรกิจ  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ ท่ีปรับปรุงใหม่ ไดอ้ธิบายใหช้ดัเจน
ข้ึนถึงค านิยามของธุรกิจ และเพิ่มทางเลือกการทดสอบการกระจุกตัว โดยกลุ่มกิจกรรมและ
สินทรัพยท่ี์ไดม้าจะถูกพิจารณาว่าไม่ใช่ธุรกิจหากมูลค่ายุติธรรมส่วนใหญ่ของสินทรัพยข์ั้นตน้ท่ี
ไดม้านั้นกระจุกตวัอยู่ในสินทรัพยท่ี์สามารถระบุตวัตนไดร้ายการเดียวหรือกลุ่มของสินทรัพยท่ี์
คลา้ยคลึงกัน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก าหนดให้ใช้วิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไป
ส าหรับการเปล่ียนแปลงดงักล่าว และสามารถถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

ค านิยามของความมีสาระส าคญั 

การปรับปรุงค านิยามของความมีสาระส าคญั ท าให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 
เร่ือง การน าเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การ
เปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด รวมทั้งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
อ่ืนท่ีอา้งอิงถึงความมีสาระส าคญั โดยการปรับปรุงน้ีเพื่อใหค้  านิยามเป็นแนวทางเดียวกนักบักรอบ
แนวคิด โดยให้ใช้วิธีเปล่ียนทันทีเป็นตน้ไปส าหรับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว และสามารถถือ
ปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

การปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง 

เน่ืองจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ท าใหมี้การปรับปรุงขอ้ก าหนดของการบญัชีป้องกนัความ
เส่ียงโดยเฉพาะในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งมาเร่ิมถือปฏิบัติกับ          
งบการเงินของกลุ่มบริษทัเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้โดยผูบ้ริหาร
ของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวท่ีมี
ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 



 
- 17 - 

 

 

3. นโยบำยกำรบญัชีที่ส ำคญั 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ ์นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ี
ใชใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
ออกใหม่มาถือปฏิบติัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 2.8 โดยนโยบายการบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงอย่างมี
สาระส าคญั มีดงัต่อไปน้ี 
3.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษทั
เม่ือกลุ่มบริษทัเป็นคู่สญัญาตามขอ้ก าหนดของสญัญาของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม ตน้ทุนการท า
รายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือ การออกตราสารสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
(นอกจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน) เพิ่ม
หรือหักจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินตามความเหมาะสม เม่ือ
รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ตน้ทุนการท ารายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือสินทรัพยท์างการเงินหรือ
หน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน รับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน 

3.1.1 สินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีรับรู้ทั้งหมดวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือ
มูลค่ายติุธรรม ข้ึนอยูก่บัการจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงิน 

การจัดประเภทรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีเขา้เง่ือนไขการวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

• สินทรัพยท์างการเงินท่ีถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์การถือครอง
สินทรัพยท์างการเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสญัญา และ 

• ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึง
เป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้

สินทรัพยท์างการเงินท่ีเขา้เง่ือนไขการวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

• สินทรัพยท์างการเงินถูกถือตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท าให้ส าเร็จทั้ง
รับกระแสเงินสดตามสญัญาและเพื่อขายสินทรัพยท์างการเงิน 

• ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึง
เป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้
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โดยปกติ สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนทั้งหมดวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน 

กลุ่มบริษทัปฏิบติัดงัต่อไปน้ีกบัสินทรัพยท์างเงินท่ีเม่ือเลือกรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก
แลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้

ตราสารทุนท่ีเลือกก าหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัอาจเลือกให้เงินลงทุนในตราสารทุน
แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (เป็นรายตราสาร) ทั้งน้ีเม่ือ
เลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้ 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน            
วดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมรวมตน้ทุนการท ารายการ 

รายการดงักล่าววดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมกบัก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนและส ารองการวดัมูลค่า
เงินลงทุนสะสม ผลสะสมก าไรหรือขาดทุนจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เป็น
ก าไรหรือขาดทุนเม่ือตดัจ าหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน รายการดงักล่าวจะโอนไป
ก าไรสะสมแทน 

เงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุนเหล่าน้ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนตาม TFRS 9 
เวน้แต่เงินปันผลดงักล่าวจะแสดงอย่างชดัเจนว่าเป็นส่วนหน่ึงในการชดเชยตน้ทุน
ของเงินลงทุน เงินปันผลรวมอยูใ่นรายการรายไดท้างการเงินในก าไรหรือขาดทุน 

กลุ่มบริษทัเลือกก าหนดให้เงินลงทุนในตราสารทุนทั้งหมดท่ีไม่ใช่ถือไวเ้พื่อการคา้
แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ณ วนัท่ีน า TFRS 9 มาปฏิบติั
ใชค้ร้ังแรก 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบั
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า ลูกหน้ีการคา้ และสินทรัพยที์่เกิดจากสัญญา จ านวนเงินของ
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจะถูกวดัมูลค่าใหม่ทุกวนัท่ีรายงานเพื่อให้
สะทอ้นการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงดา้นเครดิตจากท่ีเคยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก
ของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
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กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุเสมอ
ส าหรับลูกหน้ีการคา้ สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา และหน้ีสินตามสญัญาเช่า ผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบัสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ี ประมาณการโดยใช้
ตารางการตั้งส ารองข้ึนอยู่กบัขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต
ของกลุ่มบริษทัปรับปรุงดว้ยปัจจยัเฉพาะของผูกู้ย้ืม สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจทัว่ไป 
และการประเมินทิศทางทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน รวมถึงมูลค่า
เงินตามเวลาตามความเหมาะสม 

การตัดรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน 
กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินเม่ือมีขอ้มูลท่ีบ่งช้ีว่าลูกหน้ีมีปัญหาดา้น
การเงินอยา่งร้ายแรงและไม่มีความเป็นไปไดท่ี้จะไดรั้บคืน เช่น เม่ือลูกหน้ีอยูร่ะหว่าง
ช าระบญัชี หรือลม้ละลาย หรือคาดวา่จะไม่ไดรั้บช าระ สินทรัพยท์างการเงินท่ีถูกตดั
รายการอาจข้ึนอยูก่บัวิธีการบงัคบัภายใตก้ระบวนการทวงถามของกลุ่มบริษทัโดยใช้
ค าปรึกษาทางกฎหมายตามความเหมาะสม เงินท่ีไดรั้บคืนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

การวัดมลูค่าและการรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 
การวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนเป็นการค านวณความน่าจะเป็น
ของการปฏิบติัผิดสัญญา ร้อยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีปฏิบติั
ผิดสัญญา (เช่น ผลกระทบของความเสียหายหากมีการผิดสัญญา) และยอดหน้ี
เมื่อลูกหน้ีปฏิบติัผิดสัญญา การประเมินค านวณความน่าจะเป็นของการปฏิบติัผิด
สญัญาและร้อยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีปฏิบติัผิดสัญญาข้ึนอยู่
กบัขอ้มูลในอดีตปรับปรุงดว้ยการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ส าหรับยอดหน้ี
เม่ือลูกหน้ีปฏิบติัผิดสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินแสดงโดยมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้
ของสินทรัพย ์ณ วนัท่ีรายงาน  

ส าหรับสินทรัพยท์างการเงิน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนประมาณการดว้ย
ผลต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสัญญาทั้งหมดซ่ึงกลุ่มบริษทัตอ้งไดรั้บและกระแส                
เงินสดทั้ งหมดซ่ึงกลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับคิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงเม่ือ
เร่ิมแรก ส าหรับลูกหน้ีตามสญัญาเช่า กระแสเงินสดท่ีใชเ้พื่อระบุผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดข้ึนควรสอดคลอ้งกบักระแสเงินสดท่ีใชใ้นการวดัมูลค่าลูกหน้ีตามสัญญา
เช่าตามท่ีก าหนดใน TFRS 16 เร่ือง สญัญาเช่า 
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กลุ่มบริษทัรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการด้อยค่าในก าไรหรือขาดทุนส าหรับ
เคร่ืองมือทางการเงินทั้งหมดเพื่อปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งผา่นบญัชีค่าเผื่อ
ผลขาดทุน  

3.1.2 หน้ีสินทางการเงิน 

หน้ีสินทางการเงินทั้งหมดวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยใชว้ิธีดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริงหรือดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

หนีสิ้นทางการเงินท่ีวัดมลูค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 

หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่เป็น (1) ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายท่ีรับรู้โดยผูซ้ื้อใน
การรวมธุรกิจ (2) ถือไวเ้พื่อคา้ หรือ (3) เลือกก าหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทุน วดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเป็นวิธีการค านวณราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสินทางการเงิน
และปันส่วนดอกเบ้ียจ่ายตลอดช่วงระยะเวลาท่ีเก่ียวขอ้ง อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงคือ
อตัราที่ใชใ้นการคิดลดประมาณการเงินสดจ่ายในอนาคต (รวมถึงค่าธรรมเนียม
และตน้ทุนในการรับและจ่ายทั้งหมด ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
ตน้ทุนการท ารายการ และส่วนเกินหรือส่วนลดมูลค่าอ่ืน ๆ ) ตลอดอายท่ีุคาดไวข้อง
หน้ีสินทางการเงินหรือ (ตามความเหมาะสม) ระยะเวลาท่ีสั้นกวา่ เพื่อใหไ้ดร้าคาทุน
ตดัจ าหน่ายของหน้ีสินทางการเงิน 

การตัดรายการของหนีสิ้นทางการเงิน 
กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงิน เฉพาะเม่ือภาระผูกพนัของกลุ่มบริษทัไดมี้
การปฏิบติัตามแลว้ ไดมี้การยกเลิก หรือส้ินสุด ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชี
ของหน้ีสินทางการเงินท่ีตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายและคา้งจ่ายรับรู้ในก าไร
หรือขาดทุน 
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3.2 สญัญาเช่า 
กลุ่มบริษทัน า TFRS 16 มาปฏิบติัใช ้โดยใชว้ิธีปรับปรุงกบัก าไรสะสม และไม่ปรับยอ้นหลงักบั
ข้อมูลเปรียบเทียบท่ีแสดงตาม TAS 17 ทั้ งน้ีรายละเอียดนโยบายการบัญชีตาม TAS 17 และ 
TFRS 16 มีดงัต่อไปน้ี 

ก) นโยบายท่ีปฏิบติัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษัทท่ีเป็นผู้เช่า 

กลุ่มบริษทัประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ ณ วนัเร่ิมตน้
ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวขอ้งกบั
ทุกขอ้ตกลงสัญญาเช่าท่ีเป็นสัญญาเช่า ยกเวน้สัญญาเช่าระยะสั้น (อายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือ
นอ้ยกว่า) และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าต ่า เช่น แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล รายการ
ท่ีมีมูลค่าเล็กนอ้ย เช่น เคร่ืองตกแต่งส านกังาน และโทรศพัท ์สัญญาเช่าเหล่าน้ี กลุ่มบริษทัรับรู้
การจ่ายช าระตามสญัญาเช่าเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงานดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า  

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ียงั
ไม่ไดจ่้ายช าระ ณ วนันั้น โดยคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า แต่หากอตัรานั้น
ไม่สามารถก าหนดได ้กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่ม 

การจ่ายช าระตามสญัญาเช่าท่ีรวมอยูใ่นการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสญัญาเช่า ประกอบดว้ย 

• การจ่ายช าระคงท่ี (รวมถึง การจ่ายช าระคงท่ีโดยเน้ือหา) หกัลูกหน้ีส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าใด ๆ 
• การจ่ายช าระค่าเช่าผนัแปรท่ีข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรา ซ่ึงการวดัมูลค่าเร่ิมแรกใชด้ชันีหรืออตัรา 

ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล 
• จ านวนเงินท่ีคาดวา่ผูเ้ช่าจะจ่ายช าระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 
• ราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธิเลือกนั้น 
• การจ่ายช าระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้ก าหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าผูเ้ช่า

จะใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิกสญัญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าแยกแสดงบรรทดัในงบแสดงฐานะการเงิน 

การวดัมูลค่าภายหลงัของหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดยการเพิ่มมูลค่าตามบญัชีเพื่อสะทอ้นดอกเบ้ีย
จากหน้ีสินตามสัญญาเช่า (ใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง) และลดมูลค่าตามบญัชีเพื่อสะทอ้นการช าระ
การจ่ายช าระตามสญัญาเช่าท่ีจ่ายช าระ 
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กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ (โดยการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้เก่ียวขอ้ง) 
เม่ือเกิดเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี 

• มีการเปล่ียนแปลงอายสุัญญาเช่า หรือมีเหตุการณ์ส าคญั หรือการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ 
ท่ีส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกในการซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง ในกรณี
ดงักล่าวหน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหม่โดยคิดลดการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีปรับปรุง
โดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีปรับปรุง 

• มีการเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดชันีหรืออตัรา หรือ
การเปล่ียนแปลงจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายช าระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ ใน
กรณีดังกล่าวหน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหม่โดยคิดลดการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ี
ปรับปรุงโดยใชอ้ตัราคิดลดเดิม (เวน้แต่การเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสญัญาเช่าเป็นผลมา
จากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียลอยตวั ในกรณีดงักล่าวใชอ้ตัราคิดลดท่ีปรับปรุง) 

• มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและหรือการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าไม่บนัทึกเป็นสัญญาเช่า
แยกต่างหาก ในกรณีน้ีหน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหม่ข้ึนอยูก่บัอายสุัญญาเช่าของสัญญาเช่า
ท่ีเปล่ียนแปลงโดยคิดลดการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีปรับปรุงดว้ยอตัราคิดลดท่ีปรับปรุง 
ณ วนัท่ีการเปล่ียนแปลงสญัญามีผล 

กลุ่มบริษทัไม่มีรายการปรับใด ๆ ดงักล่าวแสดงในระหวา่งงวด 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ย การวดัมูลค่าเร่ิมแรกกบัหน้ีสินตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวขอ้ง 
การจ่ายช าระตามสัญญาเช่าใด ๆ ท่ีจ่ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผล
หักส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บใด ๆ และตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกใด ๆ การวดัมูลค่าภายหลงั
ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชโ้ดยใชร้าคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

เมื่อกลุ่มบริษทัมีประมาณการตน้ทุนที่จะเกิดข้ึนในการร้ือและการขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง 
การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงให้อยู่ในสภาพตามท่ี
ก าหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญาเช่า ประมาณการดงักล่าวรับรู้และวดัมูลค่าตาม
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์
อาจเกิดข้ึน เพื่ออธิบายตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ตน้ทุนรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้เก่ียวขอ้ง เวน้แต่ตน้ทุนเหล่านั้นเกิดข้ึนเพื่อผลิตสินคา้คงเหลือ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชคิ้ดค่าเส่ือมราคาตลอดช่วงเวลาท่ีสั้นกว่าของอายสุัญญาเช่าและอายุการใช้
ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หากสัญญาเช่าโอนความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงหรือ
ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้สะทอ้นวา่ กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ สินทรัพยสิ์ทธิการใช้
ท่ีเก่ียวขอ้งคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้การคิดค่าเส่ือม
ราคาเร่ิม ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล 
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สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้สดงรวมอยูใ่นรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน 

กลุ่มบริษทัปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์เพื่อประเมินวา่
สินทรัพยสิ์ทธิการใชด้อ้ยค่าหรือไม่และบนัทึกส าหรับผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าใด ๆ ท่ีระบุได้
ตามท่ีกล่าวในนโยบายเร่ือง “ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์” 

กลุ่มบริษัทท่ีเป็นผู้ให้เช่า 

สัญญาเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้ห้เช่าจดัประเภทรายการเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือด าเนินงาน 
เม่ือเง่ือนไขของสัญญาเช่าโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของความเป็นเจา้ของ
ให้แก่ผูเ้ช่า สัญญาดงักล่าวจดัประเภทรายการเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าอ่ืน ๆ ทั้งหมด
จดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน 

เม่ือกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้ห้เช่าช่วง รายการดงักล่าวบนัทึกสัญญาเช่าหลกัและสัญญาเช่าช่วงเป็น
สองสญัญาแยกจากกนั ผูใ้หเ้ช่าช่วงจดัประเภทสัญญาเช่าช่วงเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่า
ด าเนินงานโดยอา้งอิงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้เกิดข้ึนจากสญัญาเช่าหลกั 

รายไดค่้าเช่าจากสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้ง ตน้ทุน
ทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนจากการเจรจาและเขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานถูกรวมเป็นมูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยท่ี์เช่าและรับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

จ านวนเงินที่จะไดร้ับจากผูเ้ช่าภายใตส้ัญญาเช่าการเงินรับรู้เป็นลูกหน้ีดว้ยจ านวนที่เท่ากบั
เงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า รายไดจ้ากสัญญาเช่าการเงินปันส่วนตลอดงวดบญัชีเพื่อสะทอ้นถึง
อตัราผลตอบแทนรายงวดคงท่ีของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สญัญาเช่า 

เม่ือสญัญาท่ีประกอบดว้ยส่วนประกอบท่ีเป็นการเช่าและส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทั
น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ เพื่อปันส่วน
ขอ้พิจารณาภายใตส้ญัญากบัแต่ละส่วนประกอบ 

ข) นโยบายท่ีปฏิบติัใชก่้อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
สญัญาเช่าด าเนินงาน 
สัญญาเช่าทรัพยสิ์นซ่ึงมีความเส่ียงและผลประโยชน์ในกรรมสิทธ์ิของสินทรัพยเ์ป็นของผูใ้ห้เช่า
จะบันทึกบญัชีโดยถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน ค่าเช่าท่ีเกิดจากสัญญาดังกล่าวจะบนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 
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4. กำรเปิดเผยข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบักระแสเงินสด 
4.1 รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสด มีดงัน้ี 

4.1.1 เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร  
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรยกมา         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,029,300  860,206  236,314  767,330 

บวก ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร 1,384,842,940  2,417,056,426  19,437,254  108,477,658 
หกั ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรส่วนท่ีช าระดว้ย        

เงินกูย้มืระยะยาว -  (2,334,999,484)  -  - 
หกั ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร        

ส่วนท่ีจ่ายเป็นเงินสด (1,385,872,240)  (76,447,051)  (19,673,568)  (108,214,419) 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรยกไป        
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน -  6,470,097  -  1,030,569 

4.1.2 เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนยกมา         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 787,653  1,511,589  -  - 

บวก ค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 6,217,918  12,381,985  1,832,256  2,800,298 
หกั ค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนส่วนท่ี        

จ่ายเป็นเงินสด (6,366,211)  (13,843,374)  (1,192,896)  (2,778,898) 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนยกไป        
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 639,360  50,200  639,360  21,400 

4.1.3 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,587,632,758  820,905,043 
บวก เงินสดจ่ายส าหรับเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 100,000,000  500,000,000 
บวก ก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 6,345,639  (18,756,786) 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัยกไป ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 1,693,978,397  1,302,148,257 



 
- 25 - 

 

 

4.1.4 เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562 

เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
ยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  445,734,402 

หกั เงินสดจ่ายช าระคืนเจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย    
จากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  (531,358) 

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

บวก   ขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ -  135,874,515 
เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
ยกไป ณ วนัท่ี 30 กนัยายน -  - 

4.1.5 เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 475,102,955  438,889,250 
บวก เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 200,100,000  - 
หกั เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (219,459,829)  (1,245,648) 
หกั (ก าไร) ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 12,300,634  (36,729,236) 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัยกไป ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 468,043,760  400,914,366 

4.1.6 เงินกูย้มืระยะสั้น 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 

เงินกูย้มืระยะสั้นยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 7,998,450  8,312,624  -  - 
บวก เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้น 25,508,219  -  25,508,219  - 
บวก ช าระคืนตัว๋แลกเงินดว้ยการท าสัญญาเงินกูย้มืระยะสั้น 95,000,000  -  95,000,000  - 
หกั เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระสั้น (10,000,000)  -  (10,000,000)  - 
บวก ค่าธรรมเนียมและดอกเบ้ียจ่ายลว่งหนา้ตดัจ าหน่าย 2,140,682  -  2,140,682  - 
บวก ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 233,834  (697,637)  -  - 
เงินกูย้มืระยะสั้นยกไป ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 120,881,185  7,614,987  112,648,901  - 
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4.1.7 เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเงินกูย้มืระยะยาว 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีรายการท่ีไม่
เก่ียวกับเงินสดท่ีเก่ียวข้องกับเจ้าหน้ีค่าก่อสร้างเพิ่มข้ึนเป็นจ านวน 9,460.22 ล้านบาท และ        
ลดลงเป็นจ านวน 70.35 ลา้นบาท ตามล าดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 13) และเงินกูย้ืมระยะยาวซ่ึงเป็นผล
มาจากขอ้ตกลงและเง่ือนไขในการจ่ายช าระเงินตามสัญญาก่อสร้าง ลดลงเป็นจ านวน 11,374.24 
ล้านบาท และเพิ่มข้ึนเป็นจ านวน 2,954.82 ล้านบาท ตามล าดับ ทั้ งน้ี เจ้าหน้ีค่าก่อสร้างและ            
เงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวเป็นรายการท่ีไม่เก่ียวกบัเงินสดของท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหว่าง
ก่อสร้างและสาธารณูปโภคโครงการเจา้พระยา เอสเตท (ดูหมายเหตุขอ้ 8) และอาคารระหว่าง
ก่อสร้าง 

4.2 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน       
มีดงัน้ี 

             (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
             “ยังไม่ได้ 
             ตรวจสอบ” 
 ยอดต้นงวด  กระแสเงินสดจำก  กำรเปลีย่นแปลงที่ไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่  กจิกรรมจัดหำเงิน        ณ วนัที ่

 1 มกรำคม  เงินสดรับ  เงินสดจ่ำย  ขำดทุนจำกอตัรำ  ตัดจ ำหน่ำย  อ่ืน ๆ  30 กนัยำยน 
 2563      แลกแปลีย่นที่ยัง  ดอกเบีย้จ่ำย    2563 
       ไม่เกดิขึน้  ล่วงหน้ำ     

หุน้กูร้ะยะส้ัน -  1,960,856,389  -  -  -  20,151,239  1,981,007,628 
เงินกูย้มืระยะส้ัน 7,998,450  25,508,219  (10,000,000)  233,834  2,140,682  95,000,000  120,881,185 
ตัว๋แลกเงิน 380,992,887  170,881,904  (96,080,237)  -  20,332,179  (93,343,258)  382,783,475 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 246,194,798  -  (20,850,970)  -  30,247,091  -  255,590,919 
หุน้กูร้ะยะยาว 4,184,085,347  -  (2,108,548,655)  -  -  24,479,077  2,100,015,769 
เงินกูย้มืระยะยาว 11,732,525,578  -  (1,409,905,154)  502,963,943  555,124  (10,456,821,793)  369,317,698 

 
       (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
       “ยังไม่ได้ 
       ตรวจสอบ” 
 ยอดต้นงวด  กระแสเงินสดจำก  กำรเปลีย่นแปลงที่ไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่  กจิกรรมจัดหำเงิน    ณ วนัที ่

 1 มกรำคม  เงินสดรับ  เงินสดจ่ำย  เงินกู้ยืมระยะยำว  ขำดทุนจำกอตัรำ  ตัดจ ำหน่ำย  อ่ืน ๆ  30 กนัยำยน 
 2562      ที่เพิม่ขึน้  แลกแปลีย่นที่ยัง  ดอกเบีย้จ่ำย    2562 
         ไม่เกดิขึน้  ล่วงหน้ำ     

เงินกูย้มืระยะส้ัน 8,312,624  -  -  -  (697,637)  -  -  7,614,987 

ตัว๋แลกเงิน 437,071,705  -  (158,734,140)  -  -  14,586,510  1,086,377  294,010,452 

เงินกูย้มืระยะยาว 8,954,080,829  455,160,900  -  3,069,920,863  (570,261,084)  -  (30,674,204)  11,878,227,304 

หุน้กูร้ะยะยาว 3,643,078,946  499,989,467  -  -  -  -  29,603,521  4,172,671,934 
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               (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
       “ยังไม่ได้ 

ตรวจสอบ” 
 ยอดต้นงวด  กระแสเงินสดจำก  กำรเปลีย่นแปลงที่ไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่  กจิกรรมจัดหำเงิน    ณ วนัที ่

 1 มกรำคม  เงินสดรับ  เงินสดจ่ำย  ขำดทุนจำกอตัรำ  ตัดจ ำหน่ำย  อ่ืน ๆ  30 กนัยำยน 
 2563      แลกแปลีย่นที่ยัง  ดอกเบีย้จ่ำย    2563 
       ไม่เกดิขึน้  ล่วงหน้ำ     

หุน้กูร้ะยะส้ัน -  1,960,856,389  -  -  -  20,151,239  1,981,007,628 
เงินกูย้มืระยะส้ัน -  25,508,219  (10,000,000)  -  2,140,682  95,000,000  112,648,901 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากบริษทัท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 
 

475,102,955 
  
200,100,000 

  
(219,459,829) 

  
12,300,634 

  
- 

  
- 

  
468,043,760 

ตัว๋แลกเงิน 380,992,887  170,881,904  (96,080,237)  -  20,332,179  (93,343,258)  382,783,475 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 246,194,798  -  (16,457,169)  -  13,994,234  -  243,731,863 
หุน้กูร้ะยะยาว 4,184,085,347  -  (2,108,548,655)  -  -  24,479,077  2,100,015,769 

 

               (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
       “ยังไม่ได้ 

ตรวจสอบ” 
 ยอดต้นงวด  กระแสเงินสดจำก  กำรเปลีย่นแปลงที่ไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่  กจิกรรมจัดหำเงิน    ณ วนัที ่

 1 มกรำคม  เงินสดรับ  เงินสดจ่ำย  ขำดทุนจำกอตัรำ  ตัดจ ำหน่ำย  อ่ืน ๆ  30 กนัยำยน 
 2562      แลกแปลีย่นที่ยัง  ดอกเบีย้จ่ำย    2562 
       ไม่เกดิขึน้  ล่วงหน้ำ     

เงินกูย้มืระยะส้ันจากบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

 
438,889,250 

  
- 

  
(1,245,648) 

  
(36,729,236) 

  
- 

  
- 

  
400,914,366 

ตัว๋แลกเงิน 437,071,705  -  (158,734,140)  -  14,586,510  1,086,377  294,010,452 
หุน้กูร้ะยะยาว 3,643,078,946  499,989,467  -  -  -  29,603,521  4,172,671,934 

5. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 “ยงัไม่ได้    “ยงัไม่ได้   
 ตรวจสอบ”    ตรวจสอบ”   
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 

เงินสด 896,335  380,000  25,143  40,000 
เงินฝากออมทรัพย ์ 232,207,050  269,852,122  42,839,303  98,510,263 
เงินฝากกระแสรายวนั 31,485,282  3,811,101  31,435,282  3,033,221 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 264,588,667  274,043,223  74,299,728  101,583,484 
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6. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 “ยงัไม่ได้    “ยงัไม่ได้   
 ตรวจสอบ”    ตรวจสอบ”   
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 

ลูกหนีก้ำรค้ำ        
ลูกหน้ีการคา้ในประเทศ 151,494,965  9,638,738  -  - 
ลูกหน้ีค่างวดท่ีถึงก าหนดช าระ 330,698,831  383,082,047  -  - 
รายไดค้รบก าหนดตามสญัญา (330,698,831)  (383,082,047)  -  - 
รวมลูกหน้ีการคา้ 151,494,965  9,638,738  -  - 

ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน        
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 27,502,640  16,080,882  3,908,352  2,544,198 
เงินทดรองจ่าย 30,231,324  27,358,457  3,153,466  51,000 
เงินมดัจ าจ่ายล่วงหนา้ 480,466,964  420,369,396  -  - 
เงินมดัจ าจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 474,335,408  1,224,187,306  17,124,676  6,294,703 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

(ดูหมายเหตุขอ้ 22.4) -  -  40,237,243  22,463,240 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอื่น 13,773,307  7,682,022  -  - 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

(ดูหมายเหตุขอ้ 22.4) -  -  336,084,349  372,310,576 
ภาษีซ้ือรอขอคืน 562,618,445  523,055,747  -  - 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 7,142,747  90,244,461  183,680  32,407 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 34,140,293  30,780,466  33,566,105  30,672,769 
เงินมดัจ าค่าซ้ือสินทรัพย ์ 7,348,117  6,957,330  7,348,117  6,957,330 
อ่ืน ๆ  895,492  6,458,066  645,271  3,942,196 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  1,789,949,702  2,362,812,871  442,251,259  445,268,419 
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7. สินทรัพย์ที่เกดิจำกสัญญำ 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 2563  2562 
ยอดตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม  308,736,672  311,578,389 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 65,364,176  25,255,143 
ลดลงระหวา่งงวด (67,723,534)  (19,416,599) 
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 306,377,314  317,416,933 

8.  ท่ีดนิและต้นทุนโครงกำรระหว่ำงก่อสร้ำงและสำธำรณูปโภค 
ท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 “ยงัไม่ได้    “ยงัไม่ได้   
 ตรวจสอบ”    ตรวจสอบ”   
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 

ท่ีดิน 553,771,242  553,771,242  553,771,242  553,771,242 
ค่าก่อสร้างและอ่ืนๆ 6,728,799,181  6,900,995,123  52,433,593  51,017,183 
ตน้ทุนการกูย้มื 1,270,708,298  815,617,119  83,235  83,235 

รวมท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหว่าง        
ก่อสร้างและสาธารณูปโภค 8,553,278,721  8,270,383,484  606,288,070  604,871,660 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน 
 2563  2562  2563  2562 

ท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและ         
สาธารณูปโภคท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายและ        
ไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย        
- ตน้ทุนขายอาคารชุด 529,206,527  1,511,016  -  1,511,016 
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(หน่วย : บำท) 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน 

 2563  2562  2563  2562 
ท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและ

สาธารณูปโภคท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายและ   
ไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย 

    

 

 

 
- ตน้ทุนขายอาคารชุด 1,019,615,227  5,316,803  -  5,316,803 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
มาปฏิบติัใชเ้ป็นคร้ังแรก ไดถู้กรวมอยูใ่นค่าก่อสร้างและอ่ืน ๆ จ านวน 106.29 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 2.8) 

กลุ่มบริษทัเละบริษทัได้น าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในโครงการไปจดจ านองเพื่อเป็นหลกัประกันวงเงิน
สินเช่ือและการออกหุน้กู ้(ดูหมายเหตุขอ้ 16.1, 18.1 และขอ้ 18.5) โดยมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิดงัน้ี 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 “ยงัไม่ได้    “ยงัไม่ได้   
 ตรวจสอบ”    ตรวจสอบ”   
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ  8,541  8,258  594  593 

9. เงินฝำกธนำคำรท่ีใช้เป็นหลกัประกนั 
เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 “ยงัไม่ได้   
 ตรวจสอบ”   
 ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2563  2562 

เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัส าหรับบริการรับช าระเงิน 207,637  205,803 
เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัส าหรับการกูย้มืเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 16.2) 70,675,798  68,536,233 
เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัการช าระเงินตามสญัญาก่อสร้าง    

(Escrow Account) (ดูหมายเหตุขอ้ 16.1) -  1,924,003,574 
รวมเงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 70,883,435  1,992,745,610 
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10. เงินลงทุนตำมวธีิมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและเงินลงทุนเผ่ือขำย 
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนและเงินลงทุนเผือ่ขาย ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บำท) 

   งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

   “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
   ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2563 
      มูลค่ำยุติธรรม  

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด        
หุน้สามญั      98,469,758  
หน่วยทรัสต ์      43,800,000  
รวมเงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน      142,269,758  

 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวมและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 
 รำคำทุน/  มูลค่ำ 
 รำคำตำมบัญชี  ยุติธรรม 

เงินลงทุนเผื่อขาย    
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด    
หุน้สามญั 234,402,269  123,980,058 
ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั -  1,530,618 
หน่วยทรัสต ์ 130,500,000  43,800,000 

หกั ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่า (195,591,593)  - 
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 169,310,676  169,310,676 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง
งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562 
ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม  169,310,676  218,969,946 
เงินสดรับจากการลดมูลค่าหน่วยทรัสตข์องเงินลงทุน -  (5,625,000) 
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน (27,040,918)  (33,291,386) 
ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 142,269,758  180,053,560 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัไดจ้ าน าเงินลงทุนในหุ้นสามญับางส่วนจ านวน 41.60 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ
ข้อ 18.2) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้จ าน าเงินลงทุนในหุ้นสามัญบางส่วนและเงินลงทุนใน
หน่วยทรัสตท์ั้งหมดจ านวน 161.25 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 18.1 และ 18.2) เพื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัการ
ออกหุน้กูร้ะยะยาว  

11. ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำ 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : บำท) 
   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
   ณ วนัที ่30 กันยำยน 2563 

การรับช าระตามสญัญาเช่าโดยไม่คิดลด    
ส่วนท่ีจะไดรั้บช าระภายใน 12 เดือน   11,760,000 
ส่วนท่ีจะไดรั้บช าระเกินกวา่ 12 เดือน   1,402,940,000 
รวม   1,414,700,000 
หกั รายไดด้อกเบ้ียรอการตดับญัชี   (1,189,563,016) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า   225,136,984 
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12. ท่ีดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
รายการเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
สรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 10,206,087,620  1,772,735,603 
การเปล่ียนแปลงจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า มาปฏิบติัใชเ้ป็นคร้ังแรก  
(ดูหมายเหตุขอ้ 2.8) 138,197,459 

 

30,200,120 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - หลงัปรับปรุง 10,344,285,079  1,802,935,723 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 1,223,202,823  19,437,254 
ลดระหวา่งงวด (1,879,321)  - 
ค่าเส่ือมราคาเพ่ิมข้ึน (23,384,558)  (10,427,444) 
ค่าเส่ือมราคาสะสมท่ีลดลง 1,581,008  - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 11,543,805,031  1,811,945,533 
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13. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 “ยงัไม่ได้    “ยงัไม่ได้   
 ตรวจสอบ”    ตรวจสอบ”   
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ        
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง (ดูหมายเหตุขอ้ 16.1) 11,553,541,278  2,093,315,073  -  - 
เจา้หน้ีการคา้ในประเทศ 90,281,436  30,020,881  4,970,741  3,678,070 
เจา้หน้ีการคา้ต่างประเทศ 21,143,869  20,657,525  401,600  1,733,400 
รวมเจา้หน้ีการคา้ 11,664,966,583  2,143,993,479  5,372,341  5,411,470 

        
เจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน        
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั         

(ดูหมายเหตุขอ้ 22.4) -  -  350,439,229  136,431 
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัอื่น 19,417,232  10,908,478  13,153,430  6,121,686 
เจา้หน้ี - นิติบุคคลอาคารชุด 155,463  308,052  155,463  308,052 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 1,276,168  5,709,103  1,044,657  5,335,948 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 146,884,671  35,784,208  32,941,498  10,205,563 
ตน้ทุนโครงการคา้งจ่าย 158,222,129  29,293,985  -  - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 159,835,979  123,620,361  7,757,022  31,573,674 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 181,170,436  265,167,089  16,917,005  18,502,080 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั         

(ดูหมายเหตุขอ้ 22.4) -  -  6,806  21,000 
เงินประกนัผลงาน 467,376,464  417,772,110  7,291,950  7,220,197 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 21,953,084  -  -  - 
อ่ืน ๆ  39,300,231  11,832,722  31,553,630  3,556,607 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 12,860,558,440  3,044,389,587  466,633,031  88,392,708 
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14. เงินกู้ยืมระยะส้ัน 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เงินกูย้ืมระยะสั้นเป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ า
ประกนั โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.00 - 9.50 ต่อปี และร้อยละ 7.00 ต่อปี ตามล าดบั 

15. ตั๋วแลกเงิน 
ตัว๋แลกเงิน ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 “ยงัไม่ได้   
 ตรวจสอบ”   
 ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2563  2562 
ตัว๋แลกเงิน  395,000,000  395,000,000 
หกั ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกตัว๋แลกเงินรอตดัจ่าย (579,926)  (1,236,667) 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้ (11,636,599)  (12,770,446) 

รวมตัว๋แลกเงิน 382,783,475  380,992,887 
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ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 2/2557 ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2557 ไดมี้มติอนุมติัให้
ขยายวงเงินการออกและจ าหน่ายตัว๋เงินระยะสั้น (ตัว๋แลกเงิน) จากเดิม 650 ลา้นบาทเป็น 1,000 ลา้นบาท 
ให้แก่บุคคลในวงจ ากดัไม่เกิน 10 ฉบบั โดยมีอตัราดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละ 12 ต่อปี เพื่อเสริมสภาพคล่องทาง
การเงินของบริษทัในการขยายธุรกิจและลงทุนในโครงการใหม่ ๆ โดยมอบอ านาจใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ี
บริหารหรือบุคคลท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารมอบหมายด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกตัว๋แลกเงิน
ของบริษทั 

ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 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 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัออกและเสนอขายตัว๋แลกเงินระยะสั้น
ให้แก่นกัลงทุนในวงจ ากดั โดยออกตัว๋แลกเงินชนิดระบุชื่อผูถ้ือ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มี
หลกัประกนั ดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2563 

วนัที่ออกตั๋วแลกเงิน มูลค่ำ อตัรำดอกเบีย้ อำยุคงเหลือ วนัครบก ำหนด 
คงเหลือ ต่อปี (วนั) ไถ่ถอน 
(บำท) (ร้อยละ)   

9 มิถุนายน 2563 - 395,000,000 6.00 - 7.00 107 - 223 15 มกราคม 2564 - 
21 กนัยายน 2563    11 พฤษภาคม 2564 

 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 

วนัที่ออกตั๋วแลกเงิน มูลค่ำ อตัรำดอกเบีย้ อำยุคงเหลือ วนัครบก ำหนด 
คงเหลือ ต่อปี (วนั) ไถ่ถอน 
(บำท) (ร้อยละ)   

13 กนัยายน 2562 -  395,000,000 6.00 - 8.00 161 - 227 9 มิถุนายน 2563 -  
19 พฤศจิกายน 2562    14 สิงหาคม 2563 

ในวนัท่ีออกตัว๋แลกเงิน บริษทัไดถู้กหกัดอกเบ้ียไวล่้วงหนา้และบริษทัไดท้ยอยรับรู้ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้
เป็นตน้ทุนทางการเงินตามระยะเวลาของตัว๋แลกเงิน 
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16.  เงินกู้ยืมระยะยำว 
เงินกูย้มืระยะยาว ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 “ยงัไม่ได้   
 ตรวจสอบ”   
 ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2563  2562 

เงินกูย้มืระยะยาว (ดูหมายเหตุขอ้ 16.1) -  11,374,237,507 
หกั ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -  (11,374,237,507) 
เงินกูย้มืระยะยาว -  - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินต่างประเทศ (ดูหมายเหตุขอ้ 16.2) 369,317,698  358,288,071 

รวมเงินกูย้มืระยะยาว 369,317,698  358,288,071 

16.1 เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2559 บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จ ากดั (“บริษทัยอ่ย”) (“ผูว้า่จา้ง”) ไดท้ า
สัญญาก่อสร้างโครงการเจา้พระยา เอสเตท (“โครงการ”) กบับริษทั บีซีอีจี ไทย อินเตอร์เนชัน่
แนล จ ากดั (“ผูรั้บจา้ง”) ซ่ึงตามสัญญาดงักล่าวผูรั้บจา้งมีสิทธิในการโอนสิทธิเรียกร้องในหน้ีค่า
ก่อสร้างให้กบัธนาคารในต่างประเทศแห่งหน่ึงท่ีไดใ้ห้การสนบัสนุนทางการเงินในโครงการน้ี 
นอกจากนั้นตามสัญญาดงักล่าว บริษทัย่อยจะจ่ายช าระเงินให้แก่ผูรั้บจา้งและ/หรือธนาคารใน
ต่างประเทศแห่งหน่ึงตามค าสั่งของผูรั้บจา้งทั้งจ านวนเม่ือครบก าหนดช าระในวนัท่ี 20 กนัยายน 
2563 ทั้งน้ีบริษทัย่อยจะเป็นผูรั้บผิดชอบภาระดอกเบ้ียตามท่ีตกลงกันในสัญญา และเพื่อเป็น
หลกัประกนัให้กบัผูรั้บจา้ง บริษทัยอ่ยไดว้างหลกัประกนัต่อธนาคารดงักล่าว โดยมีรายละเอียด
ของหลกัประกนัดงัน้ี 

- จ าน าหุน้ในบริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จ ากดั ทั้งจ านวน 

- สิทธิในการสวมสิทธิการเช่าท่ีดิน และการจดจ านองส่ิงปลูกสร้างของโครงการเจา้พระยา 
เอสเตท ภายใตส้ัญญาหลกัประกนัแบบมีเง่ือนไข โดยการบงัคบัใชสิ้ทธิในการสวมสิทธิและ
การจดจ านองดงักล่าวจะด าเนินการไดก้็ต่อเม่ือปรากฏเหตุตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา (ดูหมาย
เหตุขอ้ 8) 

- บญัชีเงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั (Escrow Account) ของบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุขอ้ 9) 
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เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2563 เงินกูจ้ากธนาคารในต่างประเทศของบริษทัยอ่ยท่ีน ามาใชใ้นการก่อสร้าง
โครงการการเจา้พระยาเอสเตต จ านวน 375 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือ 11,754.75 ลา้นบาท ไดถู้กช าระ
คืนแลว้ทั้งจ านวนก่อนวนัครบก าหนด บริษทัและผูร่้วมทุนในโครงการซ่ึงมีฐานะเป็นผูถื้อหุ้นส่วน
นอ้ยในบริษทัยอ่ยและในฐานะของผูรั้บเหมาหลกัของโครงการระหวา่งก่อสร้างไดต้กลงร่วมกนัเพื่อ
ด าเนินการจ่ายช าระหน้ี และรับโอนสิทธิเรียกร้องในหน้ีค่าก่อสร้างคืนจากธนาคารซ่ึงให้การ
สนับสนุนทางการเงินส าหรับค่าก่อสร้างก่อนวนัครบก าหนดช าระเงิน ทั้งน้ีเงินกูย้ืมจ านวน 45.50 
ลา้นเหรียญสหรัฐ ถูกช าระโดยเงินฝากธนาคารของบริษทัยอ่ยท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัการช าระเงินตาม
สญัญาก่อสร้างและเงินกูย้มืส่วนท่ีเหลือจ านวน 329.50 ลา้นเหรียญสหรัฐ ถูกช าระโดยเงินทุนท่ีจดัหา
มาโดยผูร่้วมทุนของโครงการ ส่งผลให้ผูร่้วมทุนของโครงการกลบัมาเป็นเจ้าหน้ีภายใต้สัญญา
ก่อสร้างระหว่างบริษัทย่อยและผูร่้วมทุน ซ่ึงปัจจุบันบริษัทย่อยและผูร่้วมทุนของโครงการอยู่
ระหวา่งการเจรจาตกลงระยะเวลาและเง่ือนใขในการจ่ายช าระหน้ีค่าก่อสร้าง ผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ย
เช่ือวา่จะสามารถบรรลุขอ้ตกลงในสญัญาการจ่ายช าระคืนหน้ีไดใ้นระยะเวลาอนัใกล ้ 

ปัจจุบนัธนาคารในต่างประเทศอยูร่ะหวา่งการด าเนินการคืนหลกัประกนัท่ีบริษทัยอ่ยไดเ้คยวาง
ไวก้บัธนาคาร  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัยอ่ยมียอดคงคา้งส าหรับเจา้หน้ีค่าก่อสร้าง
เป็นจ านวน 11,553.54 ลา้นบาท และ 2,093.32 ล้านบาท ตามล าดับ (ดูหมายเหตุขอ้ 13) และ ณ วนัท่ี                
31 ธนัวาคม 2562 เงินกูย้มืตามสัญญาก่อสร้างเป็นจ านวน 11,374.24 ลา้นบาท โดยมีการคิดดอกเบ้ียตาม
อตัราท่ีตกลงกนั (ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 จ านวน : ไม่มี) 

16.2 เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2559 บริษทั ซีจียูเค 1 จ ากัด (“บริษทัย่อย”) ได้ท าสัญญาเงินกูก้บัสถาบัน
การเงินในต่างประเทศแห่งหน่ึงจ านวน 9 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง เงินกูย้ืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ีย
เท่ากบั Base Rate บวกร้อยละ 3 ต่อปี ก าหนดช าระคืนเงินตน้ทั้งหมดในวนัท่ี 17 ตุลาคม 2564 
โดยบริษทัยอ่ยไดจ้ดจ านองท่ีดินและอาคาร ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 766.17 ลา้นบาท และ 743.97 ลา้นบาท ตามล าดบั เพื่อเป็นหลกัทรัพย์
ค  ้าประกนัเงินกูย้มืดงักล่าว 

ต่อเม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2562 บริษทัยอ่ยไดท้ าสัญญาเพิ่มเติมกบัสถาบนัการเงินในต่างประเทศ
ดงักล่าว โดยไดต้กลงให้น าเงินฝากธนาคารจ านวน 1.75 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิงไปเป็นหลกัประกนั
การกูย้มืเงิน ซ่ึงไดแ้สดงไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของเงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 70.68 ลา้นบาท และ 
68.54 ลา้นบาท ตามล าดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 9) 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัย่อยมียอดคงเหลือของเงินกู้ยืม
จ านวน 369.32 ลา้นบาท และ 358.29 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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17. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”  “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยำยน  30 กนัยำยน 
 2563  2563 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 255,590,919  243,731,863 
หกั ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ    

ภายในหน่ึงปี (13,452,891)  (8,484,310) 
รวมหน้ีสินตามสญัญาเช่า 242,138,028  235,247,553 

    
การวิเคราะห์การครบก าหนดของการจ่ายช าระตามสญัญาเช่า    
ภายใน 1 ปี 27,568,568  21,710,168 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 70,325,092  63,002,092 
เกินกวา่ 5 ปี 1,320,318,711  1,320,318,711 

 1,418,212,371  1,405,030,971 

18. หุ้นกู้ 
หุน้กู ้ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงินรวมและ 
  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  “ยงัไม่ได้   
  ตรวจสอบ”   
  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
  2563  2562 

หุน้กูร้ะยะสั้น  2,000,000,000  - 
หกั ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย  (18,992,372)  - 
      รวมหุ้นกูร้ะยะสั้น  1,981,007,628  - 
     
หุน้กูร้ะยะยาว  2,113,400,000  4,213,400,000 
หกั ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย  (13,384,231)  (29,314,653) 
  2,100,015,769  4,184,085,347 
หกั ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ( (2,100,015,769)  (3,682,047,015) 
       รวมหุน้กูร้ะยะยาว  -  502,038,332 
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เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีมติให้บริษทัออกและเสนอขายหุ้นกูโ้ดยมูลค่ารวม
ของหุ้นกู้ท่ียงัไม่ได้ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหน่ึง ก าหนดไว้ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ต่อมาเม่ือวันท่ี                  
24 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นมีมติอนุมัติวงเงินส าหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
เพิ่มเติมอีกจ านวน 2,000 ลา้นบาท ท าใหบ้ริษทัมีวงเงินออกและเสนอขายหุน้กูท่ี้ยงัไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใด
ขณะหน่ึง ไม่เกิน 7,000 ลา้นบาท โดยบริษทัไดอ้อกจ าหน่ายหุน้กู ้ดงัน้ี 
18.1 เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2561 บริษทัออกจ าหน่ายหุ้นกูอ้ายุ 2 ปี จ านวน 2,000 ลา้นบาท ให้แก่นักลงทุน

สถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ โดยเป็นหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีหลกัประกนั
และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ซ่ึงบริษทัมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนครบก าหนด โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 
7.00 ต่อปี ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน ก าหนดจ่ายดอกเบ้ียงวดแรกในวนัท่ี 21 มิถุนายน 2561 โดย หุ้นกู้
ครบก าหนดช าระคืนในวนัท่ี 21 มีนาคม 2563 โดยบริษทัไดจ้ดจ านองท่ีดินบางส่วนซ่ึงมีมูลค่าตาม
บญัชี วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 1,984.32 ลา้นบาท รวมทั้งส่วนควบและส่วนต่อเติมของอาคาร
และส่ิงปลูกสร้างท่ีจะถูกสร้างในอนาคตเพื่อเป็นหลกัประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 8) โดยมีวงเงินจ านอง
จ านวน 2,000 ลา้นบาท นอกจากนั้นบริษทัไดจ้ าน าเงินลงทุนในหุ้นสามญับางส่วน และเงินลงทุนใน
หน่วยทรัสตท์ั้งหมดเพื่อเป็นหลกัประกนั ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีรวม ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2562 จ านวน 
108.60 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 10) ต่อมาเม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2563 บริษทัไดจ่้ายช าระคืนหุ้นกูท้ั้ง
จ านวน และไดไ้ถ่ถอนหลกัประกนัทั้งหมดแลว้ 

18.2 เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2561 บริษทัออกจ าหน่ายหุ้นกูอ้ายุ 2 ปี จ านวน 1,000 ลา้นบาท ให้แก่นักลงทุน
สถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ โดยเป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีหลกัประกนั
และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ซ่ึงบริษทัมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนครบก าหนด โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 
7.00 ต่อปี ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน ก าหนดจ่ายดอกเบ้ียงวดแรกในวนัท่ี 25 กนัยายน 2561โดยหุ้นกูค้รบ
ก าหนดช าระคืนในวนัท่ี 25 มิถุนายน 2563 โดยบริษทัไดจ้ดจ านองท่ีดินบางส่วนซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี           
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 203.38 ลา้นบาท รวมทั้งส่วนควบและส่วน
ต่อเติมของอาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีจะถูกสร้างในอนาคตเพื่อเป็นหลกัประกัน โดยมีวงเงินจ านอง
จ านวน 1,000 ลา้นบาท นอกจากนั้นบริษทัไดจ้ าน าเงินลงทุนในหุ้นสามญับางส่วนเพื่อเป็นหลกัประกนั 
ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 41.60 ลา้นบาท และ 
52.65 ลา้นบาท ตามล าดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 10) ต่อมาเม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2563 บริษทัไดรั้บอนุมติัจาก      
ผูถื้อหุ้นกูใ้ห้ขยายระยะเวลาครบก าหนดช าระคืนออกไปอีก 1 ปี โดยหุ้นกูค้รบก าหนดช าระคืนในวนัท่ี              
25 มิถุนายน 2564 และอนุมติัใหเ้ปล่ียนอตัราดอกเบ้ียของหุน้กูเ้ป็นร้อยละ 7.50 ต่อปี รวมทั้งอนุมติัใหคื้น
เงินต้นก่อนวนัครบก าหนดช าระจ านวน 200 ลา้นบาท โดยก าหนดช าระคืนเงินตน้บางส่วนในวนัท่ี           
25 มิถุนายน 2563 จ านวน 100 ลา้นบาท และวนัท่ี 25 ธันวาคม 2563 จ านวน 100 ลา้นบาท โดยในวนัท่ี            
25 มิถุนายน 2563 บริษัทได้จ่ายช าระคืนเงินต้นบางส่วนแล้วจ านวน 100 ล้านบาท ท าให้ ณ วนัท่ี                  
30 กนัยายน 2563 บริษทัมียอดคงคา้งของหุน้กูด้งักล่าวจ านวน 900 ลา้นบาท 
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18.3 เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2561 บริษทัออกจ าหน่ายหุ้นกูอ้ายุ 2 ปี จ านวน 700 ลา้นบาท ให้แก่นักลงทุน
สถาบัน และ/หรือผู ้ลงทุนรายใหญ่  โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุ ช่ือผู ้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ                                    
ไม่มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู  ้ซ่ึงบริษทัมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก้่อนครบก าหนด โดยมี
อตัราดอกเบ้ียคงที่ร้อยละ 7.25 ต่อปี ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน ก าหนดจ่ายดอกเบ้ียงวดแรก              
ในวนัท่ี 19 มกราคม 2562 โดยหุ้นกูค้รบก าหนดช าระคืนในวนัท่ี 19 ตุลาคม 2563 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 
6 ตุลาคม 2563 บริษทัไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุ้นกูใ้ห้ขยายระยะเวลาครบก าหนดช าระคืนออกไปอีก 1 ปี 
โดยหุ้นกู้ครบก าหนดช าระคืนในวนัท่ี 19 ตุลาคม 2564 รวมทั้ งอนุมัติให้ช าระคืนเงินต้นบางส่วน
จ านวน 210 ลา้นบาท โดยแบ่งช าระเป็น 2 งวด คืองวดวนัท่ี 19 ตุลาคม 2563 จ านวน 105 ลา้นบาท และ
วนัท่ี 19 เมษายน 2564 จ านวน 105  ลา้นบาท โดยในวนัท่ี 19 ตุลาคม 2563 บริษทัไดจ่้ายช าระคืนเงินตน้
แลว้จ านวน 105 ลา้นบาท  

18.4 เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2562 บริษทัออกจ าหน่ายหุน้กูอ้าย ุ2 ปี จ านวน 513.40 ลา้นบาท ใหแ้ก่นกัลงทุน
สถาบัน และ/หรือผู ้ลงทุนรายใหญ่  โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุ ช่ือผู ้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ                                            
ไม่มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้ซ่ึงบริษทัมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก้่อนครบก าหนด โดยมี
อตัราดอกเบ้ียคงที่ร้อยละ 7.25 ต่อปี ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน ก าหนดจ่ายดอกเบ้ียงวดแรก               
ในวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562 โดยหุน้กูค้รบก าหนดช าระคืนในวนัท่ี 6 กนัยายน 2564  

18.5 เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2563 บริษทัออกจ าหน่ายหุ้นกูอ้าย ุ1 ปี จ านวน 2,000 ลา้นบาท ให้แก่นกัลงทุน
สถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ โดยเป็นหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีหลกัประกนั
และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ ซ่ึงบริษทัมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี                    
ร้อยละ 7.00 ต่อปี ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน ก าหนดจ่ายดอกเบ้ียงวดแรกในวนัท่ี 23 มิถุนายน 2563                          
โดยหุ้นกูค้รบก าหนดช าระคืนในวนัที่ 23 มีนาคม 2564 โดยบริษทัไดจ้ดจ านองที่ดินบางส่วน
ซ่ึงมีมูลค่าตามบัญชี ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 จ านวน 1,984.32 ล้านบาท รวมทั้ งส่วนควบและ                   
ส่วนต่อเติมของอาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีจะถูกสร้างในอนาคตเพื่อเป็นหลกัประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 8) 
โดยมีวงเงินจ านองจ านวน 2,000 ลา้นบาท 
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19. ทุนเรือนหุ้น 
เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติเก่ียวกบัทุนท่ีส าคญั ดงัน้ี 
19.1 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจ านวน 10,784,993,608 บาท เป็นจ านวน 

9,958,993,608 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่ายจ านวน 826,000,000 หุ้น มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท และอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2563 บริษทัไดด้ าเนินการจดทะเบียน
ลดทุน และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
ตามมติดงักล่าวแลว้ 

19.2 อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนทั้งส้ินจ านวน 3,305,000,000 บาท จากจ านวน 9,958,993,608 บาท เป็น
จ านวน 13,263,993,608 บาท โดยการออกหุ้นสามญัจ านวน 3,305,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
1.00 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผูถื้อหุ้นเดิม และบุคคลในวงจ ากดั โดยเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2563 บริษทั
ไดด้ าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 กบักรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์ตามมติดงักล่าวแลว้ 

19.3 อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 2,479,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท 
เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน และอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 
826,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั  

20. ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมัญ 
20.1 ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ได้มีมติ

อนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 4 (“CGD-W4”) 
โดยเม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2561 บริษทัไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั CGD-W4 ท่ีจดัสรร
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่าในอตัรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วย
ของใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงใบส าคญัแสดงสิทธิจดทะเบียนชนิดระบุช่ือและสามารถโอนใหบุ้คคลอ่ืน
ไดโ้ดยไม่มีราคาเสนอขาย อตัราการใชสิ้ทธิส าหรับซ้ือหุ้นสามญัคือ 1 หน่วยสามารถซ้ือหุ้นสามญัได ้
1 หุน้ และรายการใชสิ้ทธิมีรายละเอียด ดงัน้ี 

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

* ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิไดใ้นวนัท าการสุดทา้ยของทุกเดือนท่ี 6 หลงัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งหมดยงัไม่ไดมี้การใชสิ้ทธิ 
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20.2 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัไดอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 
(CGD-WC) ของบริษทั ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัและ/หรือบริษทัย่อย 
อตัราการใชสิ้ทธิส าหรับซ้ือหุน้สามญัคือ 1 หน่วยสามารถซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ใบส ำคญั วนัที่ออก  จ ำนวนที่ออก  รำคำกำรใช้สิทธิ  ก ำหนดเวลำกำรใช้สิทธิ* 
แสดงสิทธิ   (ล้ำนหน่วย)  บำท / หน่วย  เร่ิม  ส้ินสุด 
CGD-WC 25 กุมภาพนัธ์ 2562  40  1.56  28 กุมภาพนัธ์ 2563  19 กุมภาพนัธ์ 2567 

* ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิไดใ้นวนัท าการสุดทา้ยของทุกเดือนท่ี 6 หลงัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งหมดยงัไม่ไดมี้การใชสิ้ทธิ 

21. ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 
21.1 ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการของบริษทัตามมาตรา 90 ของ

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายใหก้บั
กรรมการซ่ึงด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัดว้ย  

21.2 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารน้ีเป็นค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสั และกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพท่ีจ่ายใหแ้ก่ผูบ้ริหารของบริษทั ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวมและ  งบกำรเงินรวมและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือน  ส ำหรับงวดเก้ำเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน  ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน 
 2563  2562  2563  2562 
ค่าตอบแทนกรรมการ 1,140,000  1,140,000  4,068,000  3,420,000 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารท่ีส าคญั        

ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,522,724  7,037,916  23,706,982  22,030,841 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 216,512  192,486  649,532  1,234,303 

รวม 8,879,236  8,370,402  28,424,514  26,685,144 

22.  รำยกำรบัญชีกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทัและบริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุม
กลุ่มบริษทัและบริษทั หรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักลุ่มบริษทัและบริษทั 
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นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอย่างเป็น
สาระส าคญักบักลุ่มบริษทัและบริษทั ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนกังานของกลุ่มบริษทัและบริษทัท่ีมี
อ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ี
ใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีบุคคลดงักล่าวมีอ านาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญั       
ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีรายการระหวา่งกนัท่ีส าคญักบักลุ่มบริษทัและ/หรือบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 

บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
บริษทั บีซีอีจี คนัทร่ี กรุ๊ป เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 
บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จ ากดั 
บริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จ ากดั 
บริษทั เจา้พระยา เอสเตต เรสซิเดน้ซ์ จ ากดั 
บริษทั ซีจียเูค 1 จ ากดั 
บริษทั หลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ผาแดงอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั เอม็เอฟ โฮลด้ิงส์ จ ากดั 

22.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
(หน่วย : บำท) 

  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ จดทะเบียนใน ทุน ทุน สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)  วิธีรำคำทุน  เงินปันผลรับ 

   ช ำระแล้ว ช ำระแล้ว            

   “ยังไม่ได้  “ยังไม่ได้    “ยังไม่ได้       

   ตรวจสอบ”  ตรวจสอบ”    ตรวจสอบ”       

             ส ำหรับงวดเก้ำเดือน 

   ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ส้ินสุดวันท่ี 

   30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน 

   2563 2562 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

บริษัทย่อย                

บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จ ากดั   ซ้ือขาย ใหเ้ช่าและด าเนินงาน ประเทศไทย 210,000,000 210,000,000 70.00  70.00  3,928,994,366  3,928,994,366  -  - 

 ดา้นอสังหาริมทรัพย ์               

 และถือหุน้ในบริษทัอ่ืน                

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               

 เคร่ืองตกแต่งท่ีใชใ้นงานก่อสร้าง               

บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จ ากดั ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน มอริเชียส 547,579,834 547,579,834 100.00  100.00  547,579,834  547,579,834  -  - 

บริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จ ากดั ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน เกิร์นซีย ์ 225,641,944 225,641,944 96.45  96.45  217,662,851  217,662,851  -  - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย          4,695,237,021  4,695,237,021  -  - 
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เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัใหเ้ลิกบริษทั ซีจีดี ดิจิตอล 
พาร์ทเนอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย เน่ืองจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดย้กเลิกการประกอบกิจการแลว้ 
โดยปัจจุบนับริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จ ากดั ยงัอยูร่ะหวา่งการเลิกกิจการ 

22.2 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หน่วย : บำท) 

  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
        “ยังไม่ได้   
        ตรวจสอบ”   
 ลกัษณะ ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ  นโยบำยกำรคดิ 
 ควำมสัมพนัธ์ ณ วนัที ่      ณ วนัที ่  ต้นทนุ 
  31 ธันวำคม      30 กนัยำยน  เงินให้กู้ยืม 
  2562      2563  ระหว่ำงกนั 

บริษัทย่อย           
บริษทั แลนดม์าร์ค  เป็นผูถื้อหุน้และ          

โฮลด้ิงส์ จ ากดั   มีกรรมการร่วมกนั 1,375,000,000  100,000,000  -  1,475,000,000  ร้อยละ 9.25 ตอ่ปี 
บริษทั ลีดด้ิง สคูล  เป็นผูถื้อหุน้และ          

พาร์ทเนอร์ชิพ จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 212,632,758  6,345,639  -  218,978,397  ร้อยละ 7.00 ตอ่ปี 
รวม  1,587,632,758  106,345,639  -  1,693,978,397   

(หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

        “ยังไม่ได้   
        ตรวจสอบ”   
 ลกัษณะ ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ  นโยบำยกำรคดิ 
 ควำมสัมพนัธ์ ณ วนัที ่      ณ วนัที ่  ต้นทนุ 
  31 ธันวำคม      30 กนัยำยน  เงินให้กู้ยืม 
  2561      2562  ระหว่ำงกนั 

บริษัทย่อย           
บริษทั แลนดม์าร์ค  เป็นผูถื้อหุน้และ          

โฮลด้ิงส์ จ ากดั   มีกรรมการร่วมกนั 600,000,000  500,000,000  -  1,100,000,000  ร้อยละ 9.25 ตอ่ปี 

บริษทั ลีดด้ิง สคูล  เป็นผูถื้อหุน้และ          

พาร์ทเนอร์ชิพ จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 220,905,043  -  (18,756,786)  202,148,257  ร้อยละ 7.00 ตอ่ปี 

รวม  820,905,043  500,000,000  (18,756,786)  1,302,148,257   

(1) เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2557 บริษทัไดท้ าสัญญาให้กูย้มืเงินกบับริษทั 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 าการแกไ้ขสัญญาเงินให้กูย้มืดงักล่าวโดยก าหนดใหช้ าระคืนเม่ือทวงถาม โดยระหวา่งปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดรั้บช าระเงินกูย้มืดงักล่าวบางส่วนจ านวน 200 ลา้นบาท 
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ต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2562 บริษทัไดท้ าสัญญาใหกู้ย้มืเงินกบับริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ 
จ ากดั (“บริษทัย่อย”) เพิ่มเติมจ านวน 500 ลา้นบาท เงินกูด้งักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั
และคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 9.25 ต่อปี และก าหนดช าระคืนภายใน 3 เดือน โดยบริษทัยอ่ย
สามารถขอขยายระยะเวลาในการช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียได ้แต่ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจ
ของบริษทัเพียงฝ่ายเดียว 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 บริษทัไดท้ าสัญญาใหกู้ย้มืเงินกบับริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ 
จ ากดั (“บริษทัยอ่ย”) เพิ่มเติมในวงเงิน 500 ลา้นบาทโดยมีระยะเวลาในการเบิกเงินกูย้ืมภายใน
วนัที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เงินกูด้งักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัและคิดดอกเบ้ียในอตัรา   
ร้อยละ 9.25 ต่อปี และก าหนดช าระคืนภายใน 3 เดือน โดยบริษทัยอ่ยสามารถขอขยายระยะเวลา
ในการช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียได ้แต่ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจของบริษทัเพียงฝ่ายเดียว 
โดย ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 บริษทัย่อยขอกูย้ืมจากวงเงินดงักล่าวแลว้จ านวน 375 ลา้นบาท 
คงเหลือวงเงินท่ียงัไม่เบิกอีกจ านวน 125 ลา้นบาท 

(2) เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2559 บริษทัไดท้ าสัญญาให้กูย้ืมเงินกบับริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ 
จ ากัด (“บริษทัย่อย”) ในวงเงิน 10.55 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง โดยมีระยะเวลาในการเบิกเงินกู้ยืม
ภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 เงินกูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั และคิดดอกเบ้ีย
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 าใหบ้ริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวเพิ่มข้ึนดว้ยจ านวนเดียวกนั  

22.3 เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หน่วย : บำท) 

  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
        “ยังไม่ได้   
        ตรวจสอบ”   
 ลกัษณะ ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ  นโยบำยกำรคดิ 
 ควำมสัมพนัธ์ ณ วนัที ่      ณ วนัที ่  ต้นทนุ 
  31 ธันวำคม      30 กนัยำยน  เงินกู้ยืม 
  2562      2563  ระหว่ำงกนั 

บริษัทย่อย           
บริษทั บีซีอีจี คนัทร่ี กรุ๊ป  เป็นผูถื้อหุน้และ          

เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 54,000,000  165,100,000  (219,100,000)  -  ร้อยละ 7.00 ตอ่ปี 
บริษทั เจา้พระยา เอสเตต  บริษทัยอ่ย          

เรสซิเดน้ซ์ จ ากดั ทางออ้ม -  35,000,000  -  35,000,000  ร้อยละ 7.00 ตอ่ปี 
บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล  เป็นผูถื้อหุน้และ          

พาร์ทเนอร์ จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 421,102,955  12,300,635  (359,830)  433,043,760  - 
รวม  475,102,955  212,400,635  (219,459,830)  468,043,760   
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 (หน่วย : บำท) 

  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
        “ยังไม่ได้   
        ตรวจสอบ”   
 ลกัษณะ ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ  นโยบำยกำรคดิ 
 ควำมสัมพนัธ์ ณ วนัที ่      ณ วนัที ่  ต้นทนุ 
  31 ธันวำคม      30 กนัยำยน  เงินกู้ยืม 
  2561      2562  ระหว่ำงกนั 

บริษัทย่อย           
บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล เป็นผูถื้อหุน้และ          

พาร์ทเนอร์ จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 438,889,250  -  (37,974,884)  400,914,366  - 
รวม  438,889,250  -  (37,974,884)  400,914,366   

(1) เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดท้ าสัญญากูย้มืเงินกบับริษทั บีซีอีจี คนัทร่ี กรุ๊ป เอน็จิเนียร่ิง 
จ ากดั (“บริษทัย่อย”) ในวงเงิน 54 ลา้นบาทโดยมีระยะเวลาในการเบิกเงินกูย้ืมภายในวนัท่ี 
26 ธนัวาคม 2563 เงินกูด้งักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัและคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.00 
ต่อปี และก าหนดช าระคืนภายใน 3 เดือน โดยบริษทัสามารถขอขยายระยะเวลาในการช าระคืน
เงินตน้และดอกเบ้ียได ้แต่ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจของบริษทัยอ่ยเพียงฝ่ายเดียว โดย ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 บริษทัเบิกเงินกูย้มืจากวงเงินดงักล่าวแลว้ทั้งจ านวน  

ต่อมาเมื่อวนัที่ 18 มีนาคม 2563 และวนัที่ 16 มิถุนายน 2563 บริษทัไดท้ าสัญญากูย้ืมเงิน
กบับริษทั บีซีอีจี คนัทร่ี กรุ๊ป เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (“บริษทัยอ่ย”) เพิ่มเติมในวงเงิน 120 ลา้นบาท 
และ 200 ลา้นบาท ตามล าดับ เงินกู้ดังกล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ าประกนัและคิดดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 7.00 ต่อปี และก าหนดช าระคืนภายใน 3 เดือน โดยบริษทัสามารถขอขยาย
ระยะเวลาในการช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียได ้แต่ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจของบริษทัยอ่ย
เพียงฝ่ายเดียว 

(2) เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2559 บริษทัไดท้ าสัญญากูย้ืมเงินกบับริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ 
จ ากดั จ านวน 15 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง เงินกูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั และไม่คิด
ดอกเบ้ียระหวา่งกนั ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัไดช้ าระ
คืนเงินกูย้มืดงักล่าว จ านวน 4.81 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง โดยสุทธิดว้ยเงินปันผลรับท่ีประกาศจ่าย
จากบริษทั 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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(3) เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัไดท้ าสัญญากูย้มืเงินกบับริษทั เจา้พระยา เอสเตต เรสซิเดน้ซ์ 
จ ากดั (“บริษทัย่อย”) ในวงเงิน 35 ลา้นบาทโดยมีระยะเวลาในการเบิกเงินกูย้ืมภายในวนัท่ี 
30 กนัยายน 2563 เงินกูด้งักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัและคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.00 
ต่อปี และก าหนดช าระคืนภายใน 3 เดือน โดยบริษทัสามารถขอขยายระยะเวลาในการช าระคืน
เงินตน้และดอกเบ้ียได ้แต่ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจของบริษทัยอ่ยเพียงฝ่ายเดียว โดย ณ วนัท่ี 
30 กนัยายน 2563 บริษทัเบิกเงินกูย้มืจากวงเงินดงักล่าวแลว้ทั้งจ านวน  

22.4 ยอดคงเหลืออ่ืน ๆ และรายการคา้กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายส่วนหน่ึงของกลุ่มบริษทัและบริษทัเกิดจากรายการกับ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั บุคคลหรือกิจการเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการมีกรรมการร่วมกนัและ
การถือหุน้ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทมีดงัน้ี 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
ค่าธรรมเนียมบริการ ราคาท่ีตกลงตามสญัญาโดยเทียบเคียงราคาตลาด 

รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวท่ีมีนยัส าคญั ดงัน้ี 

    (หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  “ยังไม่ได้    “ยังไม่ได้   
  ตรวจสอบ”    ตรวจสอบ”   
  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
  2563  2562  2563  2562 
ยอดคงเหลือ         
บริษัทย่อย         

ลูกหน้ีอ่ืน (ดูหมายเหตขุอ้ 6)  -  -  40,237,243  22,463,240 
ดอกเบ้ียคา้งรับ (ดูหมายเหตุขอ้ 6)  -  -  336,084,349  372,310,576 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า (ดูหมายเหตุขอ้ 11)  -  -  225,136,984  - 
เจา้หน้ีอ่ืน (ดูหมายเหตขุอ้ 13)  -  -  350,439,229  136,431 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย (ดูหมายเหตุขอ้ 13)  -  -  6,806  21,000 

         บริษัทที่เกีย่วข้องกนั         
เงินฝากสถาบนัการเงิน  5,589  5,565  5,589  5,565 
ค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กูจ่้ายล่วงหนา้  3,337,512  11,280,010  3,337,512  11,280,010 
เงินลงทุนในหุน้สามญั  97,959,552  123,980,058  97,959,552  123,980,058 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ CGH-W3  510,206  1,530,618  510,206  1,530,618 
ตัว๋แลกเงิน  295,000,000  200,000,000  295,000,000  200,000,000 
ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้  8,985,515  6,658,485  8,985,515  6,658,485 
         บุคคลที่เกีย่วข้องกนั         
ลูกหน้ีการคา้  98,304,648  -  -  - 
เงินรับล่วงหนา้  12,181,244  72,251,684  1,181,244  1,181,244 
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    (หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 
  2563  2562  2563  2562 
รำยได้และค่ำใช้จ่ำย         
บริษัทย่อย         

ดอกเบ้ียรับ  -  -  38,512,742  19,484,142 
ดอกเบ้ียรับ-ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า  -  -  4,205,467  - 
รายไดค่้าบริการอ่ืน  -  -  13,500,000  19,500,000 
รายไดค่้าเช่าช่วงท่ีดิน  -  -  -  2,940,000 
ดอกเบ้ียจ่าย  -  -  2,596,047  -  
         บริษัทที่เกีย่วข้องกนั         
ดอกเบ้ียรับ  5  22  5  22 
ค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กู ้  2,119,526  2,330,026  2,119,526  2,330,026 
ดอกเบ้ียจ่าย  7,454,201  5,729,804  4,470,391  5,729,804 

 

 
    (หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 
  2563  2562  2563  2562 
รำยได้และค่ำใช้จ่ำย         
บริษัทย่อย         

ดอกเบ้ียรับ  -  -  112,597,140  54,647,044 
ดอกเบ้ียรับ-ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า  -  -  12,546,534  - 
รายไดค่้าบริการอ่ืน  -  -  40,500,000  40,500,000 
รายไดค่้าเช่าช่วงท่ีดิน  -  -  -  5,900,000 
ดอกเบ้ียจ่าย  -  -  6,194,708  -  
         

บริษัทที่เกีย่วข้องกนั         
ดอกเบ้ียรับ  25  33  25  33 
ค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กู ้  7,942,498  6,536,792  7,942,498  6,536,792 
ดอกเบ้ียจ่าย  11,993,758  8,594,667  11,993,758  8,594,667 
         

บุคคลที่เกีย่วข้องกนั         
รายไดค่้าขายคอนโด  322,181,700  -  -  - 
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23. กำรเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
กลุ่มบริษทัด าเนินกิจการหลกัในหลายส่วนงาน คือธุรกิจลงทุนถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (Holding company) 
และธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ 

ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานส าหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
และ 2562 มีดงัน้ี 

 

 
 

 

     (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 
 ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์  รำยกำรตัด  รวม 
 พฒันำ  ลงทุนใน  บัญชี   
 อสังหำริมทรัพย์  อสังหำริมทรัพย์     
 ภำยในประเทศ  ต่ำงประเทศ     

รายได ้        
รายไดจ้ากภายนอก        

รายไดห้ลกั        
รายไดท่ี้รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง        
รายไดจ้ากการขายอาคารชุด 1,109,957,747  -  -  1,109,957,747 

รายไดท่ี้รับรู้ตลอดช่วงเวลา        
รายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  12,384,184  -  12,384,184 

รายไดอ่ื้น 9,136,869  -  -  9,136,869 
รวมรายไดจ้ากภายนอก 1,119,094,616  12,384,184  -  1,131,478,800 

ค่าใชจ่้าย        
ตน้ทุนขายอาคารชุด 529,206,527  -  -  529,206,527 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานทางตรงท่ีเกิดจาก        
     อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  741,317  -  741,317 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 83,008,065  -  -  83,008,065 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 163,736,994  560,709  -  164,297,703 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 8,879,236  -  -  8,879,236 
(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 181,394,868  (21,211)  -  181,373,657 
รวมค่าใชจ่้าย 966,225,690  1,280,815  -  967,506,505 

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 152,868,926  11,103,369  -  163,972,295 
รายไดท้างการเงิน 5,067,326  31,681  (3,839,673)  1,259,334 
ตน้ทุนทางการเงิน (127,809,568)  (7,127,539)  3,922,348  (131,014,759) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 30,126,684  4,007,511  82,675  34,216,870 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 111,620,586  850,715  -  112,471,301 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (81,493,902)  3,156,796  82,675  (78,254,431) 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากรายการกบัลูกคา้ภายนอก
จ านวนหน่ึงรายของส่วนงานพฒันาอสังหาริมทรัพยภ์ายในประเทศจ านวน 226.24 ลา้นบาท ซ่ึงคิด
เป็นร้อยละ 19.99 ของรายไดท้ั้งหมดของกลุ่มบริษทั 
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     (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2562 

 ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์  รำยกำรตัด  รวม 

 พฒันำ  ลงทุนใน  บัญชี   

 อสังหำริมทรัพย์  อสังหำริมทรัพย์     

 ภำยในประเทศ  ต่ำงประเทศ     

รายได ้        

รายไดจ้ากภายนอก        

รายไดห้ลกั        

รายไดท่ี้รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง        

รายไดจ้ากการขายอาคารชุด 2,358,000  -  -  2,358,000 

รายไดท่ี้รับรู้ตลอดช่วงเวลา        

รายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  11,388,607  -  11,388,607 

รายไดอ่ื้น 1,366,128  (7,621)  -  1,358,507 

รวมรายไดจ้ากภายนอก 3,724,128  11,380,986  -  15,105,114 

ค่าใชจ่้าย        

ตน้ทุนขายอาคารชุด 1,511,016  -  -  1,511,016 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานทางตรงท่ีเกิดจาก        

     อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  672,768  -  672,768 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 26,214,957  -  -  26,214,957 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 118,763,662  1,267,499  -  120,031,161 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 8,370,402  -  -  8,370,402 

(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนต่างประเทศ 111,166,479  (170,999)  -  110,995,480 

รวมค่าใชจ่้าย 266,026,516  1,769,268  -  267,795,784 

ก าไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมด าเนินงาน (262,302,388)  9,611,718  -  (252,690,670) 

รายไดท้างการเงิน 4,397,386  61,196  (3,594,416)  864,166 

ตน้ทุนทางการเงิน (108,116,215)  (7,239,795)  3,675,810  (111,680,200) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ (366,021,217)  2,433,119  81,394  (363,506,704) 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ (17,404)  688,192  -  670,788 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (366,003,813)  1,744,927  81,394  (364,177,492) 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากรายการกบัลูกคา้ภายนอก
จ านวนหน่ึงรายของส่วนงานพฒันาอสังหาริมทรัพยภ์ายในประเทศจ านวน 2.36 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็น
ร้อยละ 15.62 ของรายไดท้ั้งหมดของกลุ่มบริษทั 
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     (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 
 ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์  รำยกำรตัด  รวม 
 พฒันำ  ลงทุนใน  บัญชี   
 อสังหำริมทรัพย์  อสังหำริมทรัพย์     
 ภำยในประเทศ  ต่ำงประเทศ     

รายได ้        
รายไดจ้ากภายนอก        

รายไดห้ลกั        
รายไดท่ี้รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง        
รายไดจ้ากการขายอาคารชุด 2,180,026,847  -  -  2,180,026,847 

รายไดท่ี้รับรู้ตลอดช่วงเวลา        
รายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  35,635,264  -  35,635,264 

รายไดอ่ื้น 30,134,433  -  -  30,134,433 
รวมรายไดจ้ากภายนอก 2,210,161,280  35,635,264  -  2,245,796,544 

ค่าใชจ่้าย        

ตน้ทุนขายอาคารชุด 1,019,615,227  -  -  1,019,615,227 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานทางตรงท่ีเกิดจาก        
     อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  2,142,948  -  2,142,948 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 184,564,134  -  -  184,564,134 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 510,951,998  4,720,630  -  515,672,628 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 28,424,514  -  -  28,424,514 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 350,571,683  24,030  -  350,595,713 
รวมค่าใชจ่้าย 2,094,127,556  6,887,608  -  2,101,015,164 

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 116,033,724  28,747,656  -  144,781,380 
รายไดท้างการเงิน 12,815,238  129,366  (11,323,015)  1,621,589 
ตน้ทุนทางการเงิน (375,220,797)  (21,495,111)  11,568,834  (385,147,074) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ (246,371,835)  7,381,911  245,819  (238,744,105) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 220,072,347  1,274,778  -  221,347,125 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (466,444,182)  6,107,133  245,819  (460,091,230) 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563 กลุ่มบริษทัมีรายได้จากรายการกับลูกคา้ภายนอก
จ านวนหน่ึงรายของส่วนงานพฒันาอสังหาริมทรัพยภ์ายในประเทศจ านวน 226.24 ลา้นบาท ซ่ึงคิด
เป็นร้อยละ 10.07 ของรายไดท้ั้งหมดของกลุ่มบริษทั 
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     (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2562 

 ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์  รำยกำรตัด  รวม 

 พฒันำ  ลงทุนใน  บัญชี   

 อสังหำริมทรัพย์  อสังหำริมทรัพย์     

 ภำยในประเทศ  ต่ำงประเทศ     

รายได ้        

รายไดจ้ากภายนอก        

รายไดห้ลกั        

รายไดท่ี้รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง        

รายไดจ้ากการขายอาคารชุด 7,791,955  -  -  7,791,955 

รายไดท่ี้รับรู้ตลอดช่วงเวลา        

รายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  35,691,838  -  35,691,838 

รายไดอ่ื้น 345,486,010  87,679  -  345,573,689 

รวมรายไดจ้ากภายนอก 353,277,965  35,779,517  -  389,057,482 

ค่าใชจ่้าย        

ตน้ทุนขายอาคารชุด 5,316,803  -  -  5,316,803 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานทางตรงท่ีเกิดจาก        

     อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  2,085,321  -  2,085,321 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 85,728,925  -  -  85,728,925 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 310,695,747  3,080,677  -  313,776,424 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 26,685,144  -  -  26,685,144 

รวมค่าใชจ่้าย 428,426,619  5,165,998  -  433,592,617 

ก าไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมด าเนินงาน (75,148,654)  30,613,519  -  (44,535,135) 

รายไดท้างการเงิน 17,468,539  107,354  (11,235,400)  6,340,493 

ตน้ทุนทางการเงิน (315,414,826)  (22,615,486)  11,477,738  (326,552,574) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ (373,094,941)  8,105,387  242,338  (364,747,216) 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ (1,031,687)  1,476,588  -  444,901 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (372,063,254)  6,628,799  242,338  (365,192,117) 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากรายการกบัลูกคา้ภายนอก
รายใดรายหน่ึงท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วม 
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     (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์  รำยกำรตัด  รวม 
 พฒันำ  ลงทุนใน  บัญชี   
 อสังหำริมทรัพย์  อสังหำริมทรัพย์     
 ภำยในประเทศ  ต่ำงประเทศ     

สินทรัพย์รวม        
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (“ยงัไม่ไดต้รวจสอบ”) 27,699,986,691  1,326,777,093  (1,485,317,285)  27,541,446,499 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 29,135,955,140  1,270,681,819  (1,453,629,095)  28,953,007,864 

หนีสิ้นรวม        
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (“ยงัไม่ไดต้รวจสอบ”) 22,998,087,511  697,362,136  (735,588,909)  22,959,860,738 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 23,946,860,488  666,557,939  (703,553,768)  23,909,864,659 

24. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัในการช าระหน้ีของ
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 

25. กำรเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัและบริษทัจดัอยูใ่นประเภท
ระยะสั้นและมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี ดงันั้นฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัจึงเช่ือว่ามูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ี
หมุนเวียนอ่ืน เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั เจา้หน้ี
การคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ท่ีเกิดจากสญัญา เงินกูย้มืระยะสั้น 
ตัว๋แลกเงิน หุน้กูร้ะยะสั้น และส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี แสดงมูลค่าไม่แตกต่าง
จากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระส าคญั ส าหรับหน้ีสินทางการเงินระยะยาว ไดแ้ก่ เงินกูย้ืมระยะยาว และหุ้นกู้
ระยะยาว ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัเช่ือว่ามูลค่ายติุธรรมโดยประมาณถือตามจ านวนท่ีแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงิน 
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อย่างไรก็ตาม รายการสินทรัพยบ์างรายการของกลุ่มบริษทัและบริษทัมีการวดัมูลค่าในงบแสดงฐานะ
การเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานโดยตารางต่อไปน้ีแสดงถึงขอ้มูลเก่ียวกบั
การประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยด์งักล่าว 
 

งบกำรเงินรวม 
สินทรัพย์ มูลค่ำยุตธิรรม 

(บำท)  
“ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ” 
ณ วนัที่  

30 กนัยำยน 
2563 

มูลค่ำยุตธิรรม 
(บำท)  

 
 

ณ วนัที่  
31 ธันวำคม 

2562 

ล ำดับช้ัน 
มูลค่ำ

ยุติธรรม 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ และข้อมูล
ท่ีใช้ในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

ข้อมูลท่ี 
ไม่สำมำรถ
สังเกตได้ 
ที่มี

นัยส ำคญั 

1. เงินลงทุนในหุน้สามญั
และใบส าคญัแสดงสิทธิ
ซ้ือหุน้สามญัท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย ์

98,469,758 125,510,676 ระดบั 1 ราคาเสนอซ้ือคร้ังสุดท้ายของตลาด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ ส้ินวนั
ท าการสุดทา้ยของรอบระยะเวลารายงาน 

ไม่เก่ียวขอ้ง 

2. เงินลงทุนในหน่วยทรัสต์
ท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์

43,800,000 43,800,000 ระดบั 1 ราคาเสนอซ้ือคร้ังสุดท้ายของตลาด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ ส้ินวนั
ท าการสุดทา้ยของรอบระยะเวลารายงาน 

ไม่เก่ียวขอ้ง 

3. อสังหาริมทรัพยเ์พื่อ      
การลงทุน 

766,172,981 743,970,530 ระดบั 3 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด โดย
ใช้วิธีรายได้ ซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมิน
ราคาอิสระ ข้อมูลท่ีใช้ในการวดัมูลค่า
ยุติธรรม คือ ประมาณการรายได้ และ
อตัราคิดลด 

ประมาณ
การกระแส
เงินสด และ
อตัราคิดลด 

 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

สินทรัพย์ มูลค่ำยุตธิรรม 
(บำท)  

“ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ” 
ณ วนัที่  

30 กนัยำยน 
2563 

มูลค่ำยุตธิรรม 
(บำท)  

 
 

ณ วนัที่  
31 ธันวำคม 

2562 

ล ำดับช้ัน 
มูลค่ำ

ยุติธรรม 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ และ
ข้อมูลท่ีใช้ในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

ข้อมูลท่ี 
ไม่สำมำรถ
สังเกตได้ 
ที่มี

นัยส ำคญั 

1. เงินลงทุนในหุน้สามญั
และใบส าคญัแสดงสิทธิ
ซ้ือหุน้สามญัท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย ์

98,469,758 125,510,676 ระดบั 1 ราคาเสนอซ้ือคร้ังสุดท้ายของตลาด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ ส้ิน
วนัท าการสุดทา้ยของรอบระยะเวลา
รายงาน 

ไม่เก่ียวขอ้ง 

2. เงินลงทุนในหน่วยทรัสต์
ท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์

43,800,000 43,800,000 ระดบั 1 ราคาเสนอซ้ือคร้ังสุดท้ายของตลาด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ ส้ิน
วนัท าการสุดทา้ยของรอบระยะเวลา
รายงาน 

ไม่เก่ียวขอ้ง 



 
- 56 - 

 

 

26. กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไดมี้การจดัประเภทรายการ
ใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563    
การจดัประเภทรายการดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อก าไรสุทธิและส่วนของผูถื้อหุ้นตามท่ีไดร้ายงานไว ้
การจดัประเภทรายการใหม่มีดงัต่อไปน้ี 

งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 
บัญชี กำรแสดงรำยกำรที่ 

แสดงไว้เดิม 
กำรแสดงรำยกำรในงวดปัจจุบัน จ ำนวนเงิน 

(บำท) 
สินทรัพยภ์าษีเงินได ้ สุทธิจากหน้ีสินภาษีเงินได ้ สินทรัพยภ์าษีเงินได ้ 47,956,660 
รอการตดับญัชี รอการตดับญัชี รอการตดับญัชี  

27. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดร้ับอนุมตัิให้ออกงบการเงินจากกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของบริษทั 
เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 
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