
 

 

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 2564 และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและ
เฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลง 
ส่วนของผูถื้อหุน้รวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัวนัที่ 30 กนัยายน 2564 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการ
เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบั
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงิน 
ระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการ
สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูร้ับผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
และวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี
ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ 
ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 1.4 ซ่ึงระบุว่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
กลุ่มบริษัทและบริษัทมีหน้ีสินหมุนเวียนรวมจ านวน 24,744.18 ล้านบาท และ 6,248.41 ล้านบาท 
ตามล าดบั โดยส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ีค่าก่อสร้างโครงการท่ีอยูร่ะหว่างการพฒันาของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 
หุน้กูร้ะยะสั้นและส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีท่ีออกโดยบริษทั อยา่งไรก็ตาม 
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัเห็นว่าการจดัท างบการเงินโดยใชเ้กณฑ์การด าเนินงานต่อเน่ืองนั้นยงัคงเหมาะสม 
เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีแผนธุรกิจและแผนการเงินในอนาคตซ่ึงประกอบดว้ย ขอ้ตกลงเก่ียวกบัการจ่ายช าระหน้ี
ในส่วนของเจา้หน้ีค่าก่อสร้าง กระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บจากการโอนอาคารชุดในโครงการของบริษทัยอ่ย 
และแผนการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจโรงแรมของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง โดยแผนการ
จ าหน่ายสินทรัพยด์งักล่าวไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัแลว้เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 
2564 ทั้ งน้ี ความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจและแผนการเงินในอนาคตดังกล่าวมีผลอย่างมีนัยส าคัญต่อ
ความสามารถในการจ่ายช าระหน้ีสินตามก าหนด และความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั
และบริษทั ซ่ึงต่อมาในเดือนกนัยายน 2564 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดด้ าเนินการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
ส่วนงานธุรกิจโรงแรมใหก้บับริษทัยอ่ยสองแห่งท่ีมีการจดัตั้งข้ึนใหม่เพื่อรองรับการด าเนินงานธุรกิจโรงแรม 

(ดูหมายเหตุขอ้ 10) และเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มบริษทัไดด้ าเนินการขายหุ้นสามญัร้อยละ 51 ของ
ทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ของบริษทัย่อยทั้งสองแห่งดงักล่าวให้กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง ซ่ึง
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัคาดว่าจะสามารถด าเนินการขายหุ้นสามญัส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 49 ของทุนจด
ทะเบียนและช าระแลว้ของบริษทัย่อยทั้งสองแห่งดงักล่าวไดแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาอนัใกล ้(ดูหมายเหตุ    
ขอ้ 30) ทั้งน้ี ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปในเร่ืองเหล่าน้ี 
 
 
 

 ยงยทุธ  เลิศสุรพิบูล 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6770 
วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 บริษัท ดลีอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 



หมายเหตุ

“ยังไม่ได้ “ยังไม่ได้

ตรวจสอบ” ตรวจสอบ”

ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 244,882,498      388,328,464      78,835,460        119,906,927      

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน 6 954,695,310      1,690,993,705   660,087,374      461,166,137      

สินคา้คงเหลือ 7 -             33,259,000        -             -             

ตน้ทุนของสัญญา 8 233,554,615      304,760,154      -             -             

ทีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค 9 8,411,668,765   8,405,445,875   610,143,014      608,558,067      

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 25.2 -             -             1,850,657,169   1,760,884,124   

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 10 351,615,709      17,959,616        177,633             2,572,085          

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 45,421,760        42,378,289        -             -             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนหรือกลุ่มสินทรัพยที์จะจาํหน่าย

   ทีจดัประเภทเป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พอืขาย 10 11,538,630,116 -             -             -             

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 21,780,468,773 10,883,125,103 3,199,900,650   2,953,087,340   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีใชเ้ป็นหลกัประกนั 11 210,699             70,808,105        -             -             

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน 12 207,245,508      143,651,406      207,245,508      143,651,406      

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 25.1 -             -             4,695,237,021   4,695,237,021   

ลูกหนีไม่หมุนเวยีนอืน 14 45,162,300        -             -             -             

ลูกหนีตามสัญญาเช่า 13 -             -             -             226,426,328      

เงินมดัจาํจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 168,335,842      172,821,951      -             -             

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 14 1,857,494,790   743,031,438      1,022,816,000   -             

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 1,620,863,509   11,193,952,008 1,601,033,125   1,809,428,349   

ค่าความนิยม 2.8 3,614,375,768   3,614,375,768   -             -             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนนอกจากค่าความนิยม 11,627,580        27,995,448        9,070,516          7,362,085          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - 52,026,395        - 52,026,395        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 9,612,706          10,229,388        3,466,810          3,766,808          

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 7,534,928,702   16,028,891,907 7,538,868,980   6,937,898,392   

รวมสินทรัพย์ 29,315,397,475 26,912,017,010 10,738,769,630 9,890,985,732   

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั คนัทรี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

 ณ วนัท ี30 กนัยายน 2564

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

“ยังไม่ได้ “ยังไม่ได้

ตรวจสอบ” ตรวจสอบ”

ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2564 2563 2564 2563

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน 15 15,756,265,825 7,603,400,596   1,418,159,552   888,728,022      

เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ทีเกิดจากสัญญา 3,508,129,582   4,187,519,552   1,261,244          1,401,244          

เงินกูย้มืระยะสัน 16 131,885,420      120,996,850      122,663,668      112,773,215      

เงินกูย้มืระยะสันจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 25.3 -             -             520,092,882      467,588,815      

ตวัแลกเงิน 17 389,553,243      389,454,054      389,553,243      389,454,054      

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 19 68,079,170        - -             -             

หุ้นกูร้ะยะสัน 21 1,994,215,679   1,991,017,063   1,994,215,679   1,991,017,063   

ส่วนของหุ้นกูร้ะยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 21 1,792,796,811   1,895,162,666   1,792,796,811   1,895,162,666   

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 20 15,112,118 12,200,526 9,663,950 8,431,505

หนีสินทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนหรือกลุ่มสินทรัพยที์จะจาํหน่าย

   ทีจดัประเภทเป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พอืขาย 10 1,086,121,655 -             -             -             

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 2,015,802          2,612,368          -             -             

รวมหนีสินหมุนเวยีน 24,744,175,305 16,202,363,675 6,248,407,029 5,754,556,584

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เจา้หนีค่าก่อสร้าง 18 -             5,124,109,505 -             -             

เงินกูย้มืระยะยาว 19 69,094,050        369,114,549      -             -             

หุ้นกูร้ะยะยาว 21 -             -             20,000,000        -             

หนีสินตามสัญญาเช่า 20 484,609,757      239,863,694      11,223,307        234,437,817      

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 616,856,954      211,480,097      123,990,071      -             

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 42,900,882        37,686,565        22,903,870        19,954,632        

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 19,250,000        86,693,183        -             -             

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 1,232,711,643 6,068,947,593 178,117,248 254,392,449

รวมหนีสิน 25,976,886,948 22,271,311,268 6,426,524,277 6,008,949,033

บริษทั คนัทรี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

 ณ วนัท ี30 กนัยายน 2564

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

“ยังไม่ได้ “ยังไม่ได้

ตรวจสอบ” ตรวจสอบ”

ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2564 2563 2564 2563

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 22

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 12,438,219,198  หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.61 บาท 7,587,313,711 7,587,313,711

หุ้นสามญั 13,263,993,608  หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 13,263,993,608 13,263,993,608

ทุนทีออกและชาํระแลว้

หุ้นสามญั 8,266,128,517 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.61 บาท  

ชาํระครบแลว้ 22.1 5,042,338,395 -             5,042,338,395 -             

หุ้นสามญั 8,266,127,954 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท  

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

ส่วนเกิน (ตาํกวา่) มูลค่าหุ้นสามญั 23.1 1,205 -1,559,517,810 1,205 -1,559,517,810

ส่วนเกินทุนจากการตรีาคาสินทรัพย์ 655,549,976 -             655,549,976 -             

ส่วนตาํกวา่ทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -819,437,470 -819,437,470 -819,437,470 -819,437,470

ส่วนปรับปรุงทุนจากการซือธุรกิจแบบยอ้นกลบั -732,872,059 -732,872,059 -             -             

ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย 1,578,638,448 1,578,638,448 -             -             

5,724,218,495 6,732,939,063 4,878,452,106 5,887,172,674

ขาดทุนสะสม 22.2 -1,911,500,475 -2,075,419,821 -444,581,344 -1,832,635,284

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น -191,542,297 -341,579,224 -121,625,409 -172,500,691

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 3,621,175,723 4,315,940,018 4,312,245,353 3,882,036,699

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (282,665,196)     324,765,724      -             -             

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 3,338,510,527 4,640,705,742 4,312,245,353 3,882,036,699

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 29,315,397,475 26,912,017,010 10,738,769,630 9,890,985,732

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั คนัทรี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

 ณ วนัท ี30 กนัยายน 2564

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

การดําเนินงานต่อเนือง

รายได้

รายไดจ้ากการขายอาคารชุด 626,438,501 1,109,957,747   - -

รายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 14 - 12,384,184        - -

รายไดอื้น 3,221,735 999,010             13,871,853 13,434,142        

รวมรายได้ 629,660,236 1,123,340,941 13,871,853 13,434,142

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอาคารชุด 9 352,673,413 529,206,527      - -

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานทางตรงทีเกิดจากอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 14 687,490 741,317             - -

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 24,897,306 67,451,396        599,727 1,803,342          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 100,238,871 72,546,097        46,440,221 38,255,353        

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 24 10,134,594 8,879,236          10,134,594 8,879,236          

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนเงินตราตา่งประเทศ 720,080,349 181,266,319 3,937,787 8,886,619

รวมค่าใช้จ่าย 1,208,712,023 860,090,892 61,112,329 57,824,550

กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนินงาน -579,051,787 263,250,049 -47,240,476 -44,390,408

รายไดท้างการเงิน 4,729 1,259,334          44,006,405 42,718,252        

ตน้ทุนทางการเงิน -291,378,745 (131,014,759)     -93,912,066 (106,712,140)     

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ -870,425,803 133,494,624 -97,146,137 -108,384,296

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 139,880,822 112,471,301      -196,616 (204,917)            

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดจากการดําเนินงานต่อเนือง -1,010,306,625 21,023,323 -96,949,521 -108,179,379

การดําเนินงานทียกเลิก

ขาดทุนสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานทียกเลิก 10 -243,538,020 (99,277,754)       - -

ขาดทุนสําหรับงวด -1,253,844,645 -78,254,431 -96,949,521 -108,179,379

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ 26,381,122 97,479,089        - -

รวมรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 26,381,122 97,479,089 - -

รายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดให้วดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -10,036,005 -7,588,615 -10,036,005 -7,588,615

ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ 14 655,549,976 - 655,549,976 -

รวมรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 645,513,971 -7,588,615 645,513,971 -7,588,615

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี 671,895,093 89,890,474 645,513,971 -7,588,615

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -581,949,552 11,636,043 548,564,450 -115,767,994

บริษทั คนัทรี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท



หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันขาดทุน

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่

   กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานต่อเนือง (739,313,807)     (22,953,562)       (96,949,521)       (108,179,379)     

   ขาดทุนจากการดาํเนินงานทียกเลิก (170,476,614)     (69,494,428)       - -

(909,790,421)     (92,447,990)       (96,949,521)       (108,179,379)     

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานต่อเนือง (270,992,818)     43,976,885        - -

   ขาดทุนจากการดาํเนินงานทียกเลิก (73,061,406)       (29,783,326)       - -

(344,054,224)     14,193,559        - -

-1,253,844,645 -78,254,431 -96,949,521 -108,179,379

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่

   กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานต่อเนือง (67,418,714)       66,936,912        548,564,450      (115,767,994)     

   ขาดทุนจากการดาํเนินงานทียกเลิก (170,476,614)     (69,494,428)       - -

(237,895,328)     (2,557,516)         548,564,450      (115,767,994)     

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานต่อเนือง (270,992,818)     43,976,885        - -

   ขาดทุนจากการดาํเนินงานทียกเลิก (73,061,406)       (29,783,326)       - -

(344,054,224)     14,193,559        - -

(581,949,552)     11,636,043        548,564,450      (115,767,994)     

ขาดทุนต่อหุ้นจากการดําเนินงานต่อเนือง

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพืนฐาน บาท (0.089) (0.003) (0.012) (0.013)

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั 23.1 หุ้น 8,266,128,511 8,266,127,954 8,266,128,511 8,266,127,954

ขาดทุนต่อหุ้นจากการดําเนินงานต่อเนืองและการดําเนินงานทียกเลิก

ขาดทุนต่อหุ้นขนัพืนฐาน บาท (0.110) (0.011) (0.012) (0.013)

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั 23.1 หุ้น 8,266,128,511 8,266,127,954 8,266,128,511 8,266,127,954

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั คนัทรี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท



หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

การดําเนินงานต่อเนือง

รายได้

รายไดจ้ากการขายอาคารชุด 2,352,886,128   2,180,026,847   - -

รายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 14 5,126,570          35,635,264 - -

กาํไรจากสินทรัพยท์างการเงินทีกาํหนดให้วดัดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 10,349,877        - 10,349,877        -

รายไดอื้น 14 286,187,811      7,522,976          41,300,234        41,076,692        

รวมรายได้ 2,654,550,386 2,223,185,087 51,650,111 41,076,692

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอาคารชุด 9 1,210,526,030   1,019,615,227   - -

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานทางตรงทีเกิดจากอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 14 3,620,638          2,142,948          - -

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 126,752,326      160,518,450      1,162,979 4,918,056          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 294,424,939      179,519,727      127,331,585 108,151,412      

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 24 29,098,810        28,424,514        29,098,810 28,424,514        

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนเงินตราตา่งประเทศ 1,466,930,435 350,362,735      16,489,009 3,546,842          

รวมค่าใช้จ่าย 3,131,353,178 1,740,583,601 174,082,383 145,040,824

กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนินงาน -476,802,792 482,601,486 -122,432,272 -103,964,132

รายไดท้างการเงิน 143,555             1,621,589          132,002,999      125,203,821      

ตน้ทุนทางการเงิน (853,732,918)     (385,147,074)     (286,378,727)     (312,919,208)     

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ -1,330,392,155 99,076,001 -276,808,000 -291,679,519

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 280,844,293      221,347,125      (589,848)            (640,993)            

ขาดทุนสําหรับงวดจากการดําเนินงานต่อเนือง -1,611,236,448 -122,271,124 -276,218,152 -291,038,526

การดําเนินงานทียกเลิก

ขาดทุนสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานทียกเลิก 10 -504,834,388 (337,820,106)     - -

ขาดทุนสําหรับงวด -2,116,070,836 -460,091,230 -276,218,152 -291,038,526

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ 99,161,645        19,285,074        - -

รวมรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 99,161,645 19,285,074 - -

รายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดให้วดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 50,875,282 -21,632,734 50,875,282 -21,632,734

ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ 14 655,549,976      - 655,549,976      -

รวมรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 706,425,258 -21,632,734 706,425,258 -21,632,734

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี 805,586,903 -2,347,660 706,425,258 -21,632,734

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -1,310,483,933 -462,438,890 430,207,106 -312,671,260

บริษทั คนัทรี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันขาดทุน

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่

   ขาดทุนจากการดาํเนินงานต่อเนือง (1,146,968,674)  (190,444,167)     (276,218,152)     (291,038,526)     

   ขาดทุนจากการดาํเนินงานทียกเลิก (353,384,072)     (236,474,074)     - -

(1,500,352,746)  (426,918,241)     (276,218,152)     (291,038,526)     

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานต่อเนือง (464,267,774)     68,173,043        - -

   ขาดทุนจากการดาํเนินงานทียกเลิก (151,450,316)     (101,346,032)     - -

(615,718,090)     (33,172,989)       - -

-2,116,070,836 -460,091,230 -276,218,152 -291,038,526

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่

   กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานต่อเนือง (341,381,771)     (192,791,827)     430,207,106      (312,671,260)     

   ขาดทุนจากการดาํเนินงานทียกเลิก (353,384,072)     (236,474,074)     - -

(694,765,843)     (429,265,901)     430,207,106      (312,671,260)     

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานต่อเนือง (464,267,774)     68,173,043        - -

   ขาดทุนจากการดาํเนินงานทียกเลิก (151,450,316)     (101,346,032)     - -

(615,718,090)     (33,172,989)       - -

(1,310,483,933)  (462,438,890)     430,207,106      (312,671,260)     

ขาดทุนต่อหุ้นจากการดําเนินงานต่อเนือง

ขาดทุนต่อหุ้นขนัพืนฐาน บาท (0.139) (0.023) (0.033) (0.035)

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั 23.1 หุ้น 8,266,128,142 8,266,127,954 8,266,128,142 8,266,127,954

ขาดทุนต่อหุ้นจากการดําเนินงานต่อเนืองและการดําเนินงานทียกเลิก

ขาดทุนต่อหุ้นขนัพืนฐาน บาท (0.182) (0.052) (0.033) (0.035)

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั 23.1 หุ้น 8,266,128,142 8,266,127,954 8,266,128,142 8,266,127,954

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั คนัทรี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

ส่วนได้เสีย รวมส่วน

ทุนทีออก ส่วนตํากว่า ส่วนเกินทุนจาก ส่วนตํากว่าทุนจาก ส่วนปรับปรุงทุน ส่วนเกินทุน ขาดทุนสะสม รวมส่วน ทีไม่มีอํานาจ ของผู้ถือหุ้น

และชําระแล้ว (ตํากว่า) การตีราคา การรวมธุรกิจ จากการซือธุรกิจ จากการเปลยีนแปลง ผลกําไร (ขาดทุน) จาก ผลต่างของ รวม ของบริษัทใหญ่ ควบคมุ

มูลค่าหุ้นสามัญ สินทรัพย์ ภายใต้การควบคมุ แบบย้อนกลับ สัดส่วนการถือหุ้น เงินลงทุนในตราสารทุน อัตราแลกเปลยีน องค์ประกอบอืน

เดียวกัน ในบริษัทย่อย ทีกาํหนดให้ จากการแปลงค่า ของส่วนของ

วัดมูลค่าด้วย งบการเงนิ ผู้ถือหุ้น

มูลค่ายุติธรรมผ่าน ต่างประเทศ

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 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  

เพมิทุนหุน้สามญัจากส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัย่อย - - - - - - - - - - - 1,964,600         1,964,600         

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

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันท ี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

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 8,266,127,954  (1,559,517,810) - (819,437,470)    (732,872,059)    1,578,638,448  (2,075,419,821) (172,500,691)               (169,078,533)    (341,579,224)    4,315,940,018  324,765,724     4,640,705,742  

เพมิทุน 23.1 343                    1,205                 - - - - - - - - 1,548                 - 1,548                 

เพมิทุนหุน้สามญัจากส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัย่อย - - - - - - - - - - - 8,287,170         8,287,170         

ลดมูลค่าทีตราไวข้องหุน้เพอืหกัลบส่วนตาํกวา่มูลค่าหุน้และ

ชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทั 22.2 (3,223,789,902) 1,559,517,810  - - - - 1,664,272,092  - - - - - -

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด - - 655,549,976 - - - -1,500,352,746 50,875,282 99,161,645 150,036,927 -694,765,843 -615,718,090 -1,310,483,933

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันท ี30 กันยายน 2564 5,042,338,395 1,205 655,549,976 -819,437,470 -732,872,059 1,578,638,448 -1,911,500,475 -121,625,409 -69,916,888 -191,542,297 3,621,175,723 -282,665,196 3,338,510,527

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

ส่วนทีเป็นของบริษัทใหญ่

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั คนัทรี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

งบการเงนิรวม

หน่วย : บาท



หมายเหตุ

ทุนทีออก ส่วนเกิน ส่วนเกินทุนจาก ส่วนตํากว่าทุนจาก ขาดทุนสะสม รวมส่วน

และชําระแล้ว (ตํากว่า) การตีราคา การรวมธุรกิจภายใต้ ของผู้ถือหุ้น

มูลค่าหุ้นสามัญ สินทรัพย์ การควบคุมเดียวกัน ผลกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน รวม

ในตราสารทุนทีกําหนด องค์ประกอบอืน

วัดมูลค่าด้วยมูลค่า ของส่วนของ

ยุติธรรมผ่านกําไร ผู้ถือหุ้น

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัที 1 มกราคม 2563 8,266,127,954 -1,559,517,810 - -819,437,470 -1,434,775,767 -156,473,275 -156,473,275 4,295,923,632

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - -291,038,526 -21,632,734 -21,632,734 -312,671,260

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที 30 กันยายน 2563 8,266,127,954 -1,559,517,810 - -819,437,470 -1,725,814,293 -178,106,009 -178,106,009 3,983,252,372

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัที 1 มกราคม 2564 8,266,127,954 -1,559,517,810 - -819,437,470 -1,832,635,284 -172,500,691 -172,500,691 3,882,036,699

เพมิทุน 23.1 343 1,205 - - - - - 1,548

ลดมูลค่าทีตราไวข้องหุ้นเพอืหกัลบส่วนตาํกวา่มูลค่าหุ้น

และชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทั 22.2 -3,223,789,902 1,559,517,810 - - 1,664,272,092 - - -

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - 655,549,976 - -276,218,152 50,875,282 50,875,282 430,207,106

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที 30 กันยายน 2564 5,042,338,395 1,205 655,549,976 -819,437,470 -444,581,344 -121,625,409 -121,625,409 4,312,245,353

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั คนัทรี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564

หน่วย : บาท



หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

ขาดทุนสาํหรับงวด -2,116,070,836 -460,091,230 -276,218,152 -291,038,526

ปรับปรุงดว้ย

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 280,844,293 221,347,125 -589,848 -640,993

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 16,547,754 24,642,206 9,707,474 10,943,446

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ 204,492,224 - - -

ขาดทุนจากการขายและตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 1,481,840 298,313 1,481,840 -

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนเงินตราตา่งประเทศ 1,427,471,259 399,993,646 16,489,009 3,869,271

กาํไรจากสินทรัพยท์างการเงินทีกาํหนดให้วดัดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน -10,349,877 - -10,349,877 -

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 5,214,317 8,907,869 2,949,238 2,601,940

รายไดด้อกเบีย -143,555 -1,621,589 -132,002,999 -125,203,821

ตน้ทุนทางการเงิน 853,732,918 385,147,074 286,378,727 312,919,208

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

ในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 663,220,337 578,623,414 -102,154,588 -86,549,475

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน 410,431,241 718,509,038 -71,725,904 -26,403,605

สินคา้คงเหลือ 33,259,000 - - -

ตน้ทุนของสัญญา 71,205,539 2,359,358 - -

ทีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค 756,223,911 -262,199,730 -1,584,947 -1,416,410

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน -3,043,471 -26,132,851 - -

ลูกหนีไม่หมุนเวยีนอืน -45,162,300 - - -

เงินมดัจาํจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 4,486,109 570,009,024      - -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนหรือกลุ่มสินทรัพยที์จะจาํหน่าย

   ทีจดัประเภทเป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พอืขาย -1,265,658,245 - - -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 616,682 1,085,353 299,998 -184,567

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน -359,070,764 -317,471,073 531,584,621 379,407,495

เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ทีเกิดจากสัญญา -679,389,970 43,672,533 -140,000 -

หนีสินทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนหรือกลุ่มสินทรัพยที์จะจาํหน่าย

   ทีจดัประเภทเป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พอืขาย 492,802,022 - - -

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน -67,443,183 56,348,327 - -

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 12,476,908 1,364,803,393 356,279,180 264,853,438

เงินสดรับจากดอกเบีย 143,555 1,621,589 12,863,333 150,969,239

เงินสดจ่ายตน้ทุนทางการเงิน -479,228,082 -391,501,254 -270,219,124 -231,735,274

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ -341,679,257 -18,674,934 -177,633 -2,205,317

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน -808,286,876 956,248,794 98,745,756 181,882,086

บริษทั คนัทรี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564

หน่วย : บาท



หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับคืนจากเงินฝากธนาคารทีใชเ้ป็นหลกัประกนั - 1,906,442,403   - -

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินให้กูย้มืระยะสันแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 4.1.3 - - -62,800,000 (100,000,000)    

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท์างการเงินทีกาํหนดให้

  วดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 10,349,877 - 10,349,877 -

เงินสดรับเงินมดัจาํค่าขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1,000,000,000 - - -

เงินสดรับจากลูกหนีตามสัญญาเช่า - - - 4,900,000         

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยถ์าวร 4.1.1 -17,638,825 (1,385,872,240)  -361,184 (19,673,568)      

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 4.1.2 -6,925,287 (6,366,211)         -2,028,414 (1,192,896)       

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 985,785,765 514,203,952 -54,839,721 -115,966,464

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการออกหุ้นกูร้ะยะสัน 4.2 - 1,960,856,389   - 1,960,856,389  

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสัน 4.1.5 และ 4.2 - (10,000,000)       - (10,000,000)      

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสัน 4.1.5 และ 4.2 10,000,000      25,508,219        10,000,000     25,508,219       

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 4.1.4 และ 4.2 - - - 200,100,000     

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสันจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 4.1.4 และ 4.2 - - - (219,459,829)    

เงินสดรับจากการออกตวัแลกเงิน 4.2 - 170,881,904      - 170,881,904     

เงินสดจ่ายชาํระคืนตวัแลกเงิน 4.2 - (96,080,237)       - (96,080,237)      

เงินสดรับจากการออกหุ้นกูร้ะยะยาว 4.2 - - 20,000,000     -

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว 4.2 (204,104,464)   (1,409,905,154)  - -

เงินสดจ่ายชาํระคืนหุ้นกูร้ะยะยาว 4.2 (105,000,000)   (2,108,548,655)  (105,000,000)  (2,108,548,655) 

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า 4.2 -84,536,777 (20,850,970)       -9,979,050 (16,457,169)      

เงินสดรับค่าหุ้น 1,548 - 1,548 -

เงินสดรับค่าหุ้นของบริษทัยอ่ย

  จากส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 8,287,170 1,964,600          - -

กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน -375,352,523 -1,486,173,904 -84,977,502 -93,199,378

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ

         ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลยีน -197,853,634 -15,721,158 -41,071,467 -27,283,756

ผลกระทบของอัตราแลกเปลยีนทีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 54,407,668 6,266,602          - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 388,328,464 274,043,223      119,906,927 101,583,484     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 30 กันยายน 5 244,882,498 264,588,667 78,835,460 74,299,728

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564

บริษทั คนัทรี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : บาท



 

 

บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

หมำยเหตุ สำรบัญ 

1. ขอ้มูลทัว่ไปและการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) 
2. เกณฑก์ารจดัท าและน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลรวมและงบการเงินระหวา่งกาลเฉพาะกิจการ 
3. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4. การเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบักระแสเงินสด 
5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
6. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
7. สินคา้คงเหลือ 
8. ตน้ทุนของสญัญา 
9. ท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค 
10. สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนหรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่ายท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 

 และการด าเนินงานท่ียกเลิก 
11. เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 
12. สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
13. ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 
14. อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
15. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
16. เงินกูย้มืระยะสั้น 
17. ตัว๋แลกเงิน 
18. เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 
19. เงินกูย้มืระยะยาว 
20. หน้ีสินตามสญัญาเช่า 
21. หุน้กู ้
22. ทุนเรือนหุน้ 
23. ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 



 
 

 

บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 
หมำยเหตุ สำรบัญ 

24. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
25. รายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
26. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
27. สัญญาท่ีส าคญั 
28. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
29. การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
30. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
31. การอนุมติังบการเงินระหวา่งกาล 
 



 

 

บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 
“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 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 อยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี (ดูหมายเหตุ
ขอ้ 25.1) 

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) 

1.2.7 บริษทั เออร์เบิน รีสอร์ท โฮเต็ล จ ากดั เป็นบริษทัที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2564 โดยมีส านกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 191/18-25 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ 
ชั้นท่ี 26-27 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบ
ธุรกิจโรงแรม เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2564 บริษทั เออร์เบิน รีสอร์ท โฮเต็ล จ ากดั ไดจ้ด
ทะเบียนเพิ่มสาขาเพื่อรองรับการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรม ซ่ึงตั้งอยู่เลขท่ี 300/1 
ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  
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1.2.8 บริษทั วอเตอร์ฟร้อนท ์โฮเต็ล จ ากดั เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี  
9 มิถุนายน 2564 โดยมีส านักงานใหญ่ตั้ งอยู่เลขท่ี 191/18-25 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์            
ชั้นท่ี 26-27 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบ
ธุรกิจโรงแรม เม่ือวันท่ี  9 มิ ถุนายน 2564 บริษัท วอเตอร์ฟร้อนท์  โฮเต็ล จ ากัด                   
ได้จดทะเบียนเพิ่มสาขาเพื่อรองรับการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรม ซ่ึงตั้ งอยู ่              
เลขท่ี 300/2 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  

1.3 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ท่ีปัจจุบนัได้
ขยายวงกวา้งข้ึนอย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจ
และอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบ
ต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจะติดตาม
ความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองและจะประเมินผลกระทบทางการเงิน
เก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ  

1.4 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนรวมจ านวน 24,744.18 ลา้นบาท 
และ 6,248.41 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ีค่าก่อสร้างโครงการท่ีอยู่ระหว่างการ
พฒันาของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง หุ้นกูร้ะยะสั้นและส่วนของหุ้นกูร้ะยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปีท่ีออกโดยบริษทั อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัเห็นว่าการจดัท างบการเงินโดยใช้
เกณฑก์ารด าเนินงานต่อเน่ืองนั้นยงัคงเหมาะสม เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีแผนธุรกิจและแผนการเงิน
ในอนาคตซ่ึงประกอบดว้ย ขอ้ตกลงเก่ียวกบัการจ่ายช าระหน้ีในส่วนของเจา้หน้ีค่าก่อสร้าง กระแส
เงินสดท่ีจะไดรั้บจากการโอนอาคารชุดในโครงการของบริษทัยอ่ย และแผนการจ าหน่ายสินทรัพย์
ท่ีเก่ียวข้องกับส่วนงานธุรกิจโรงแรมของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง โดยแผนการจ าหน่ายสินทรัพย์
ดงักล่าวไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัแลว้เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2564 
ทั้งน้ี ความเป็นไปไดข้องแผนธุรกิจและแผนการเงินในอนาคตดงักล่าวมีผลอย่างมีนัยส าคญัต่อ
ความสามารถในการจ่ายช าระหน้ีสินตามก าหนด และความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั ซ่ึงต่อมาในเดือนกนัยายน 2564 บริษทัย่อยดงักล่าวไดด้ าเนินการจ าหน่าย
สินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจโรงแรมให้กบับริษทัยอ่ยสองแห่งท่ีมีการจดัตั้งข้ึนใหม่เพื่อ
รองรับการด าเนินงานธุรกิจโรงแรม (ดูหมายเหตุขอ้ 10) และเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 กลุ่ม
บริษทัไดด้ าเนินการขายหุ้นสามญัร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ของบริษทัย่อยทั้ง
สองแห่งดงักล่าวใหก้บับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง ซ่ึงผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัคาดวา่จะสามารถ
ด าเนินการขายหุ้นสามญัส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ของบริษทัยอ่ย
ทั้งสองแห่งดงักล่าวไดแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาอนัใกล ้(ดูหมายเหตุขอ้ 30)  
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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 2563 
ซ่ึงน ามาแสดงเปรียบเทียบไดม้าจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุด
วนัเดียวกนัซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

2.3  งบการเงินระหว่างกาลรวมและเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินตาม
กฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขัดแยง้กันหรือมีการตีความในสองภาษาท่ี
แตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินระหวา่งกาลรวมและเฉพาะกิจการท่ีเป็นภาษาไทยเป็นหลกั 

2.4 ผลการด าเนินงานซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบท่ีปรากฏในงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2564 มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการด าเนินงานเตม็ปี 

2.5 ขอ้มูลทางการเงินบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยูใ่นงบการเงินประจ าปีท่ีไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินมิไดน้ ามาแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจากมิไดมี้การก าหนดให้มีการเปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่าวในงบการเงินระหว่างกาล ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือน
และงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงไดมี้การตรวจสอบแลว้ 
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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 
   2564 2563 

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 57.68 (1) 57.68 (1) 
  โครงการเจา้พระยา เอสเตท   
บริษทั ซีจียเูค 1 จ ากดั เกิร์นซีย ์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ 96.45 (2) 96.45 (2) 
บริษทั เออร์เบิน รีสอร์ท โฮเตล็ จ ากดั ประเทศไทย โรงแรม 70.00 (3) - 
บริษทั วอเตอร์ฟร้อนท ์โฮเตล็ จ ากดั ประเทศไทย โรงแรม 70.00 (3) - 

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

(2) บริษทัถือหุน้ทางออ้มผา่นบริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จ ากดั 

(3) บริษทัถือหุน้ทางออ้มผา่นบริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จ ากดั  

บริษทัน างบการเงินของบริษทัยอ่ย (รวมบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุน้ทางออ้ม) มาจดัท างบการเงินรวม
ตั้งแต่วนัท่ีบริษทัมีอ านาจควบคุมทั้งทางตรงและทางออ้มในการก าหนดนโยบายทางการเงิน
และการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

2.7 รายการบัญชีระหว่างบริษทัและบริษทัย่อยท่ีมีสาระส าคญัได้ถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงิน
ระหว่างกาลรวมน้ีแลว้ งบการเงินระหวา่งกาลรวมส าหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลของบริษทัยอ่ย ส าหรับ
งวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ซ่ึงไดส้อบทานแลว้ 
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2.8 ค่าความนิยม 
เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2556 บริษทัไดซ้ื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (สินทรัพย ์หน้ีสิน สิทธิ 
หน้าท่ี และภาระผูกพนั) จากกลุ่มบริษทั แลนด์มาร์ค ดีเวลล็อปเม้นท์ กรุ๊ป จ ากัด (“LDG”) 
ภายหลงัการรวมกิจการและโอนกิจการทั้งหมดแลว้ บริษทั แลนดม์าร์ค ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์กรุ๊ป จ ากดั 
ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการและไดด้ าเนินการจดทะเบียนช าระบญัชีแลว้ในวนัเดียวกนั ท าให้
ผูถ้ือหุ้นกลุ่ม LDG เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัซ่ึงถือหุน้ของบริษทัเกินกวา่ร้อยละ 50 ของ
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ และมีอ านาจควบคุมบริษทั จึงถือเป็นการซ้ือธุรกิจแบบยอ้นกลบั 
(Reverse Takeover) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 เร่ืองการรวมธุรกิจ ซ่ึงมี
บริษทัเป็นบริษทัใหญ่ตามกฎหมายแต่เป็นผูถู้กซ้ือในทางบญัชี ทั้งน้ี ส่วนต่างของตน้ทุน
การรวมธุรกิจที่สูงกว่าส่วนได้เสียของผูถู้กซ้ือทางบญัชีในมูลค่ายุติธรรมสุทธิแสดงเป็น
ค่าความนิยมจ านวน 3,614.38 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

2.9 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
ส าหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและกรอบ
แนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงการอา้งอิงกรอบแนวคิดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การปรับปรุงค านิยามของธุรกิจ การปรับปรุงค านิยามของ
ความมีสาระส าคญั และขอ้ก าหนดทางการบญัชีเก่ียวกบัการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง การน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อ
งบการเงินระหวา่งกาลของกลุ่มบริษทั 

2.10 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (“TFRS 16”) ไดเ้พิ่มขอ้ก าหนด
เก่ียวกบัขอ้ยกเวน้ชัว่คราวส าหรับการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ระยะท่ี 2 โดยกิจการตอ้งถือ
ปฏิบติัตามการปรับปรุงดงักล่าวกบังบการเงินประจ าปีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบังคบั
ใชไ้ด ้ซ่ึง TFRS 16 ฉบบัปรับปรุงน้ีไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2564 
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นอกจากน้ี สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการ
ปรับปรุง ไดแ้ก่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง สัญญาประกนัภยั มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน  และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงไดป้ระกาศในราช
กิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2564 และจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี อนุญาตให้กิจการถือ
ปฏิบัติก่อนวนัท่ีมีผลบังคับใช้ การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว            
สืบเน่ืองมาจากการปฏิรูปอัตราดอกเบ้ียอ้างอิง ระยะท่ี 2 โดยได้เพิ่มข้อผ่อนปรนส าหรับ              
การเปล่ียนแปลงในกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน                
ท่ีเกิดจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง รวมทั้งขอ้ยกเวน้ส าหรับการถือปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
ของการบญัชีป้องกนัความเส่ียงโดยเฉพาะเป็นการชัว่คราว และการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมตาม TFRS 7 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งมาเร่ิมถือปฏิบติักบั
งบการเงินของกลุ่มบริษทัเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคบัใช้ โดย
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวท่ีมีต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 

3. นโยบำยกำรบญัชีที่ส ำคญั 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ ์นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ี
ใชใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

4. กำรเปิดเผยข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบักระแสเงินสด 
4.1 รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสด มีดงัน้ี 

4.1.1 เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร  
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 31,500  1,029,300  -  236,314 
บวก ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร 17,607,325  1,384,842,940  361,184  19,437,254 
หกั ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรส่วนท่ีช าระดว้ย        

เงินกูย้มืระยะยาว -  -  -  - 
หกั ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรส่วนท่ีจ่ายเป็นเงินสด (17,638,825)  (1,385,872,240)  (361,184)  (19,673,568) 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรยกไป ณ วนัท่ี 30 กนัยายน -  -  -  - 
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4.1.2 เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2564  2563  2564  2563 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  787,653  -  - 

บวก ค่าซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน 6,925,287  6,217,918  2,028,414  1,832,256 

หกั ค่าซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืนส่วนท่ีจ่ายเป็นเงินสด (6,925,287)  (6,366,211)  (2,028,414)  (1,192,896) 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนยกไป ณ วนัท่ี 30 กนัยายน -  639,360  -  639,360 

4.1.3 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2564  2563 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,760,884,124  1,587,632,758 
บวก เงินสดจ่ายส าหรับเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 62,800,000  100,000,000 
บวก ก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 26,973,045  6,345,639 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัยกไป ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 1,850,657,169  1,693,978,397 

4.1.4 เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2564  2563 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 467,588,815  475,102,955 
บวก เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  200,100,000 
หกั เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  (219,459,829) 
บวก ขาดทุนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 52,504,067  12,300,634 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัยกไป ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 520,092,882  468,043,760 

4.1.5 เงินกูย้มืระยะสั้น 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2564  2563  2564  2563 

เงินกูย้มืระยะสั้นยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 120,996,850  7,998,450  112,773,215  - 
บวก เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้น 10,000,000  25,508,219  10,000,000  25,508,219 
บวก ช าระคืนตัว๋แลกเงินดว้ยการท าสัญญาเงินกูย้มืระยะสั้น -  95,000,000  -  95,000,000 
หกั      เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้น -  (10,000,000)  -  (10,000,000) 
บวก ค่าธรรมเนียมและดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้ตดัจ าหน่าย (109,547)  2,140,682  (109,547)  2,140,682 
บวก      ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 998,117  233,834  -  - 

เงินกูย้มืระยะสั้นยกไป ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 131,885,420  120,881,185  122,663,668  112,648,901 
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4.1.6 เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเงินกูย้มืระยะยาว 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีรายการท่ี
ไม่เก่ียวกบัเงินสดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเจา้หน้ีค่าก่อสร้างเพิ่มข้ึนเป็นจ านวน 1,554.47 ลา้นบาท และ        
9,460.22 ลา้นบาท ตามล าดบั และส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เงินกูย้มืซ่ึง
เป็นผลมาจากข้อตกลงและเง่ือนไขในการจ่ายช าระเงินตามสัญญาก่อสร้าง ลดลงเป็น
จ านวน 11,374.24 ลา้นบาท ทั้งน้ีเจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวเป็นรายการท่ี
ไม่เก่ียวกบัเงินสดของท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภคโครงการ
เจา้พระยา เอสเตท และอาคารระหวา่งก่อสร้าง 

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 
 2564      แลกแปลีย่นที่ยัง  ดอกเบีย้จ่ำย    2564 
       ไม่เกดิขึน้  ล่วงหน้ำ     

เงินกูย้มืระยะส้ัน 120,996,850  10,000,000  -  998,117  -  (109,547)  131,885,420 
ตัว๋แลกเงิน 389,454,054  -  -  -  19,356,237  (19,257,048)  389,553,243 
หุน้กูร้ะยะส้ัน 1,991,017,063  -  -  -  -  3,198,616  1,994,215,679 
เงินกูย้มืระยะยาว 369,114,549  -  (204,104,464)  45,204,776  -  (141,120,811)  69,094,050 
หุน้กูร้ะยะยาว 1,895,162,666  -  (105,000,000)  -  -  2,634,145  1,792,796,811 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 252,064,220  -  (84,536,777)  -  -  332,194,432  499,721,875 
รวม 5,017,809,402  10,000,000  (393,641,241)  46,202,893  19,356,237  177,539,787  4,877,267,078 

 
             (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     

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 
หุน้กูร้ะยะส้ัน -  1,960,856,389  -  -  -  20,151,239  1,981,007,628 
เงินกูย้มืระยะยาว 11,732,525,578  -  (1,409,905,154)  502,963,943  555,124  (10,456,821,793)  369,317,698 
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 
รวม 16,551,797,060  2,157,246,512  (3,645,385,016)  503,197,777  53,275,076  (10,410,534,735)  5,209,596,674 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
       “ยังไม่ได้ 
       ตรวจสอบ” 
 ยอดต้นงวด  กระแสเงินสดจำก  กำรเปลีย่นแปลงที่ไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่  กจิกรรมจดัหำเงิน    ณ วนัที ่
 1 มกรำคม  เงินสดรับ  เงินสดจ่ำย  ก ำไรจำกอตัรำ  ตัดจ ำหน่ำย  อ่ืน ๆ  30 กนัยำยน 
 2564      แลกแปลีย่นที่ยัง  ดอกเบีย้จ่ำย    2564 
       ไม่เกดิขึน้  ล่วงหน้ำ     

เงินกูย้มืระยะส้ัน 112,773,215  10,000,000  -  -  -  (109,547)  122,663,668 
ตัว๋แลกเงิน 389,454,054  -  -  -  19,356,237  (19,257,048)  389,553,243 
หุน้กูร้ะยะส้ัน 1,991,017,063  -  -  -  -  3,198,616  1,994,215,679 
หุน้กูร้ะยะยาว 1,895,162,666  20,000,000  (105,000,000)  -  -  2,634,145  1,812,796,811 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 242,869,322  -  (9,979,050)  -  -  (212,003,015)  20,887,257 
รวม 4,631,276,320  30,000,000  (114,979,050)  -  19,356,237  (225,536,849)  4,340,116,658 

 
             (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
             “ยังไม่ได้ 
             ตรวจสอบ” 
 ยอดต้นงวด  กระแสเงินสดจำก  กำรเปลีย่นแปลงที่ไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่  กจิกรรมจัดหำเงิน    ณ วนัที ่
 1 มกรำคม  เงินสดรับ  เงินสดจ่ำย  ก ำไรจำกอตัรำ  ตัดจ ำหน่ำย  อ่ืน ๆ  30 กนัยำยน 
 2563      แลกแปลีย่นที่ยัง  ดอกเบีย้จ่ำย    2563 
       ไม่เกดิขึน้  ล่วงหน้ำ     

เงินกูย้มืระยะสั้น -  25,508,219  (10,000,000)  -  2,140,682  95,000,000  112,648,901 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 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 
หุน้กูร้ะยะส้ัน -  1,960,856,389  -  -  -  20,151,239  1,981,007,628 
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 
รวม 5,286,375,987  2,357,346,512  (2,450,545,890)  12,300,634  36,467,095  46,287,058  5,288,231,396 

5. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 “ยงัไม่ได้    “ยงัไม่ได้   
 ตรวจสอบ”    ตรวจสอบ”   
 ณ วนัที่  ณ วนัท่ี  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2564  2563  2564  2563 

เงินสด 1,938,781  3,676,416  33,277  36,718 
เงินฝากออมทรัพย ์ 236,437,391  356,650,208  72,325,856  91,250,389 
เงินฝากกระแสรายวนั 6,506,326  28,001,840  6,476,327  28,619,820 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 244,882,498  388,328,464  78,835,460  119,906,927 
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6. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 “ยงัไม่ได้    “ยงัไม่ได้   
 ตรวจสอบ”    ตรวจสอบ”   
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2564  2563  2564  2563 

ลูกหนีก้ำรค้ำ        
ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั           

(ดูหมายเหตุขอ้ 25.4) 98,304,648  98,304,648  -  - 
ลูกหน้ีการคา้ - อ่ืนๆ 42,382,209  62,127,575  -  - 
รวมลูกหน้ีการคา้ 140,686,857  160,432,223  -  - 

ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน        
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 8,814,565  28,184,955  2,559,611  2,487,410 
เงินทดรองจ่าย 47,199,823  18,416,880  28,677,433  3,366,766 
เงินมดัจ าจ่ายล่วงหนา้ 306,005,521  483,950,651  -  - 
เงินมดัจ าจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 246,697,776  253,574,092  15,989,492  17,124,676 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

(ดูหมายเหตุขอ้ 25.4) -  -  104,087,740  50,991,163 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอื่น 93,653,782  119,833,487  -  - 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

(ดูหมายเหตุขอ้ 25.4) -  -  467,664,531  350,880,744 
ภาษีซ้ือรอขอคืน 40,045,237  577,485,738  821,529  264,175 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 10,409,560  6,517,178  557,014  284,820 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 46,490,818  28,616,803  30,614,700  28,042,615 
เงินมดัจ าค่าซ้ือสินทรัพย ์ 6,939,202  7,348,117  6,939,202  7,348,117 
อ่ืน ๆ  7,752,169  6,633,581  2,176,122  375,651 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  954,695,310  1,690,993,705  660,087,374  461,166,137 

ส าหรับลูกหน้ีการคา้ กลุ่มบริษทัไดใ้ชว้ิธีการอยา่งง่ายตาม TFRS 9 เพื่อวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุ กลุ่มบริษทัพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากรายการ
เหล่าน้ีโดยใช้ตารางการตั้งส ารองซ่ึงประมาณการจากประสบการณ์การขาดทุนด้านเครดิตในอดีต        
โดยพิจารณาจากสถานการณ์ท่ีเกินก าหนดช าระของลูกหน้ีและปรับปรุงเพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาพ
ปัจจุบนัและการประมาณการภาวะเศรษฐกิจในอนาคตตามความเหมาะสม ดงันั้นขอ้มูลความเส่ียงดา้น
เครดิตของสินทรัพยเ์หล่าน้ีจึงถูกน าเสนอโดยพิจารณาจากสถานะท่ีเกินก าหนดช าระในรูปแบบตาราง        
การตั้งส ารอง 
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ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สามารถวิเคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้ง
ช าระไดด้งัน้ี 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 “ยงัไม่ได้    “ยงัไม่ได้   
 ตรวจสอบ”    ตรวจสอบ”   
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2564  2563  2564  2563 

ลูกหนีก้ำรค้ำ        
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 124,603,457  155,709,531  -  - 
เกินก าหนดช าระ        
   ไม่เกิน 3 เดือน 10,082,211  4,396,127  -  - 
    3 - 6 เดือน 5,867,760  326,565  -  - 
    6 - 12 เดือน 133,429  -  -  - 
   รวมลูกหน้ีการคา้ 140,686,857  160,432,223  -  - 

7. สินค้ำคงเหลือ 
สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 “ยงัไม่ได้   
 ตรวจสอบ”   
 ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2564  2563 
อาหารและเคร่ืองด่ืม  -  25,812,876 
สินคา้อ่ืนและวสัดุส้ินเปลือง -  7,446,124 
          รวมสินคา้คงเหลือ -  33,259,000 
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8. ต้นทุนของสัญญำ 
ตน้ทุนของสัญญา ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2564  2563 
ยอดตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม  304,760,154  308,736,672 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 39,969,427  65,364,176 
ลดลงระหวา่งงวด (111,174,966)  (67,723,534) 
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 233,554,615  306,377,314 

9.  ท่ีดนิและต้นทุนโครงกำรระหว่ำงก่อสร้ำงและสำธำรณูปโภค 
ท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 “ยงัไม่ได้    “ยงัไม่ได้   
 ตรวจสอบ”    ตรวจสอบ”   
 ณ วนัที่  ณ วนัท่ี  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2564  2563  2564  2563 

ท่ีดิน 553,771,242  553,771,242  553,771,242  553,771,242 
ค่าก่อสร้างและอ่ืนๆ 6,687,519,693  6,753,227,667  56,288,537  54,703,590 
ตน้ทุนการกูย้มื 1,170,377,830  1,098,446,966  83,235  83,235 

รวมท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหว่าง        
ก่อสร้างและสาธารณูปโภค 8,411,668,765  8,405,445,875  610,143,014  608,558,067 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน 
 2564  2563  2564  2563 

ท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและ         
สาธารณูปโภคท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายและ        
ไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย        
- ตน้ทุนขายอาคารชุด 352,673,413  529,206,527  -  - 
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(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน 
 2564  2563  2564  2563 

ท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและ         
สาธารณูปโภคท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายและ        
ไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย        
- ตน้ทุนขายอาคารชุด 1,210,526,030  1,019,615,227  -  - 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไดน้ าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในโครงการไปจดจ านองเพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงิน
สินเช่ือและการออกหุน้กู ้(ดูหมายเหตุขอ้ 18 และขอ้ 21.4) 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 
 2564  2563  2564  2563 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ  8,399  8,393  598  596 

10. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ ำหน่ำยที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขำยและ
กำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก / หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ีจะ
จ ำหน่ำยที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขำยและกำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ 
เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2564 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้มติเห็นชอบให้บริษทั แลนด์มาร์ค โฮล
ด้ิงส์ จ ากดั (“LH”) (ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยโดยตรงท่ีบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 ของหุ้นทั้งหมด) ขายหุ้น
สามญัทั้งหมดของบริษทัท่ีจะจดัตั้ งข้ึนใหม่ 2 บริษทั เพื่อรองรับการเข้าซ้ือและการรับโอนสินทรัพยเ์พื่อ
ประกอบธุรกิจโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ และโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ ณ แม่น ้ าเจา้พระยา ทั้งหมดจาก LH 
โดย LH จะน าเงินท่ีไดจ้ากรายการดงักล่าวไปจ่ายช าระหน้ีค่าก่อสร้าง (ดูหมายเหตุขอ้ 18) 
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ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2564 LH ไดท้ าสัญญาให้เช่าอาคารระยะยาว และสัญญาซ้ือขายสินทรัพยก์บับริษทั       
เออร์เบิน รีสอร์ท โฮเต็ล จ ากดั (“URH”) และบริษทั วอเตอร์ฟร้อนท ์โฮเตล็ จ ากดั (“WFH”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 
ท่ีมีการจัดตั้ งข้ึนเพื่อรองรับการท ารายการดังกล่าว โดยได้ด าเนินการขายสินทรัพย์ และโอนสินทรัพย ์                          
และหน้ีสินส่วนใหญ่ของธุรกิจโรงแรมใหก้บับริษทัยอ่ยทั้ง 2 บริษทัแลว้ในเดือนกนัยายน 2564 ทั้งน้ี LH มีภาษี                 
ท่ีถูกหัก ณ ท่ีจ่ายจากการให้เช่าอาคารดังกล่าว จ านวน 350 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์                  
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัในงบแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

นอกจากนั้น ในเดือนสิงหาคม 2564 LH ไดท้ าสญัญาใหกู้ย้มืเงินแก่ URH และ WFH จ านวนรวม 5,000 ลา้นบาท 
โดยมีอตัราดอกเบ้ียตามท่ีตกลงกนั ต่อมาเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 WFH และ URH ไดเ้บิกเงินกูย้ืมจาก
สถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง รวม 3,000 ลา้นบาท โดยน าเงินดงักล่าวมาจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืจาก LH ใน
วนัเดียวกนั 

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 เร่ือง สินทรัพย ์                         
ไม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก กลุ่มบริษัทแสดงสินทรัพย์และหน้ีสินท่ี
เก่ียวข้องกับการจ าหน่ายโรงแรม เป็นรายการแยกต่างหากภายใต้หัวข้อ “สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือ                        
กลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่ายท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายและหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่ายท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย” 
ตามล าดบั ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และแยกแสดงผลการด าเนินงานของส่วน
งานธุรกิจโรงแรมเป็น “ขาดทุนส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก” ในงบก าไรขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมส าหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 
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สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่ายท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายและ
การด าเนินงานท่ียกเลิกมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 “ยงัไม่ได้ 

 ตรวจสอบ”  
ณ วนัที่ 30 กันยำยน 

 2564 

สินทรัพย์  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 874,567,055 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 235,314,149 
สินคา้คงเหลือ 31,414,622 
อาคารและอุปกรณ์ 2,803,738,318 
สิทธิการใชอ้าคาร 7,592,649,291 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 946,681 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนหรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ีจะจ ำหน่ำยที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ 

ที่ถือไว้เพ่ือขำย 11,538,630,116 
 
 
 

หนีสิ้น  
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 497,478,686 
เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ท่ีเกิดจากสญัญา 64,400,604 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 521,978,831 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,263,534 

หนีสิ้นที่เกีย่วข้องโดยตรงกบัสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ ำหน่ำยที่              

จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขำย 1,086,121,655 
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(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 
 30 กนัยำยน 
 2564  2563 
รายไดร้วม 63,429,305  8,137,859 
ค่าใชจ่้ายรวม (306,967,325)  (107,415,613) 
ขำดทุนส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ (243,538,020)  (99,277,754) 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
 30 กนัยำยน 
 2564  2563 
รายไดร้วม 276,833,457  22,611,457 
ค่าใชจ่้ายรวม (781,667,845)  (360,431,563) 
ขำดทุนส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ (504,834,388)  (337,820,106) 

11. เงินฝำกธนำคำรท่ีใช้เป็นหลกัประกนั 
เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 “ยงัไม่ได้   
 ตรวจสอบ”   
 ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2564  2563 

เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัส าหรับบริการรับช าระเงิน 209,492  209,492 
เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัส าหรับการกูย้มืเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 19) 1,207  70,598,613 

รวมเงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 210,699  70,808,105 
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12. สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 และงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 “ยงัไม่ได้   
 ตรวจสอบ”   
 ณ วนัที่   ณ วนัที่  
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2564  2563 
 มูลค่ำยุติธรรม 
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีเลือกก าหนดใหแ้สดงดว้ย 
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
 

 

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด    
หุน้สามญั 162,245,508  102,551,406 
หน่วยทรัสต ์ 45,000,000  41,100,000 
รวมสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 207,245,508  143,651,406 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงนิรวม 
 และงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563 
ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม  143,651,406  169,310,676 
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 63,594,102  (27,040,918) 
ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 207,245,508  142,269,758 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัไดจ้ าน าเงินลงทุนในหุ้นสามญับางส่วนและเงินลงทุนในหน่วยทรัสตท์ั้งหมด
จ านวน 113.90 ลา้นบาท เพื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้ าประกนัการออกหุ้นกูร้ะยะยาว และไดจ้ าน าเงินลงทุนในหุ้น
สามญับางส่วนจ านวน 84.80 ลา้นบาท เป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูย้มืระยะสั้น และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
บริษทัไดจ้ าน าเงินลงทุนในหุน้สามญับางส่วนและเงินลงทุนในหน่วยทรัสตท์ั้งหมด จ านวน 84.65 ลา้นบาท เพื่อ
เป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัการออกหุน้กูร้ะยะยาว และไดจ้ าน าเงินลงทุนในหุน้สามญับางส่วนจ านวน 53.60 ลา้นบาท 
เป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูย้มืระยะสั้น 
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13. ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำ 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 “ยงัไม่ได้   
 ตรวจสอบ”   
 ณ วนัที่   ณ วนัที ่ 
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2564  2563 

การรับช าระตามสัญญาเช่าโดยไมคิ่ดลด    
ส่วนท่ีจะไดรั้บช าระภายใน 12 เดือน -  11,760,000 
ส่วนท่ีจะไดรั้บช าระเกินกวา่ 12 เดือน -  1,400,000,000 
รวม -  1,411,760,000 
หกั รายไดด้อกเบ้ียรอการตดับญัชี -  (1,185,333,672) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า (ดูหมายเหตุขอ้ 25.4) -  226,426,328 

ในเดือนสิงหาคม 2564 บริษทัได้ยกเลิกสัญญาเช่าท่ีดินระยะยาวกับบริษทัย่อย ซ่ึงเป็นผลมาจากการ
จ าหน่ายธุรกิจโรงแรม (ดูหมายเหตุขอ้ 10) 

14. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
ในเดือนกนัยายน 2564 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัให้เปล่ียนแปลงวตัถุประสงคข์องแผนธุรกิจส าหรับ
ท่ีดินแปลงหน่ึง จากแผนธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์เป็นการถือครองเพื่อหาประโยชน์จากการเพิ่มข้ึนของ
มูลค่าของสินทรัพย ์ดงันั้นบริษทัจึงไดโ้อนเปล่ียนประเภทท่ีดินแปลงดงักล่าวจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
เป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน โดยรับรู้ส่วนต่างระหวา่งมูลค่ายติุธรรมและราคาตามบญัชีในก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส าหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 จ านวน 655.55 ลา้นบาท และเป็นส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยใ์น
ส่วนของผูถื้อหุน้ 

เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2559 บริษทั ซีจียเูค 1 จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไดเ้ขา้ซ้ืออสังหาริมทรัพย์
ซ่ึงตั้งอยู่ท่ีเมืองไบรตนั ประเทศองักฤษ ประกอบดว้ย ท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง ทรัพยสิ์นดงักล่าว                 
ได้มีสัญญาเช่ากับผูเ้ช่ารายหน่ึงซ่ึงใช้ทรัพย์สินนั้ นในการประกอบธุรกิจโรงเรียน โดยสัญญาเช่า                       
จะครบก าหนดในปี 2575 
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ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ 2563 บริษัท ซีจียูเค 1 จ ากัด ได้จดจ านองท่ีดินและอาคารดังกล่าว                   
เพื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินต่างประเทศแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 19) 

ทั้ งน้ี  เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2563 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนดังกล่าวได้มีการประเมินราคาใหม่                          
โดยผู ้ประเมินราคาอิสระ ซ่ึงราคาประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนใหม่มีจ านวน 18.48                        
ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง (ราคาดงักล่าวรวมตน้ทุนในการท ารายการจ านวน 1.33 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง แลว้)  
 
รายการกระทบยอดของอสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2564  2563 
ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม  743,031,438  743,970,530 
บวก โอนเปล่ียนประเภทจากท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,022,816,000  - 
บวก ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 91,647,352  22,202,451 
ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 1,857,494,790  766,172,981 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563 
ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  - 
บวก โอนเปล่ียนประเภทจากท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,022,816,000  - 
บวก ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ -  - 
ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 1,022,816,000  - 
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รายการท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนซ่ึงเกิดจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน
ส าหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับงวดสำมเดือน  ส ำหรับงวดเก้ำเดือน 
 ส้ินสุดวนัที่ 30 กันยำยน  ส้ินสุดวนัที่ 30 กันยำยน 
 2564  2563  2564  2563 
งบก ำไรขำดทุน        
รายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  12,384,184  5,126,570  35,635,264 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานทางตรงท่ีเกิดจากอสังหาริมทรัพย ์        
เพ่ือการลงทุนซ่ึงก่อใหเ้กิดรายไดค้่าเช่าส าหรับงวด  687,490  741,317  3,620,638  2,142,948 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 655,549,976  -  655,549,976  - 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือน  ส ำหรับงวดเก้ำเดือน 
 ส้ินสุดวนัที่ 30 กันยำยน  ส้ินสุดวนัที่ 30 กันยำยน 
 2564  2563  2564  2563 
งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        
ผลก าไรจากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ 655,549,976  -  655,549,976  - 

เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2564 บริษทั ซีจียเูค 1 จ ากดั ไดท้ าขอ้ตกลงยกเลิกสัญญาเช่ากบัผูเ้ช่า โดยในการยกเลิก
สัญญาเช่าดงักล่าว บริษทั ซีจียูเค 1 จ ากดั จะไดรั้บค่าตอบแทนจ านวนหน่ึง โดยในระหว่างงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทั ซีจียูเค 1 จ ากดั ไดรั้บช าระเงินค่าตอบแทนบางส่วนแลว้จ านวน 
4.00 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง (ดูหมายเหตุขอ้ 19) ส่วนท่ีเหลือจะทยอยไดรั้บช าระภายในปี 2565 ตามท่ีระบุไว้
ในสัญญา ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้รายไดค่้าตอบแทนดงักล่าวในบญัชีรายไดอ่ื้นในงบก าไรขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 และบันทึกเงินค้างรับใน
บญัชีลูกหน้ีหมุนเวียนอื่นและบญัชีลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 
30 กนัยายน 2564 ปัจจุบนัผูเ้ช่าเดิมอยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานที่เช่าเพื่อส่งมอบคืนพื้นที่แก่บริษทั 
ซีจียเูค 1 จ ากดั โดยในขณะเดียวกนัทาง บริษทั ซีจียเูค 1 จ ากดั อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาและเจรจาส าหรับ
โอกาสทางธุรกิจใหม่  
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15. 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 
 2564  2563  2564  2563 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ        
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง (ดูหมายเหตุขอ้ 18) 12,577,446,778  5,898,868,203  -  - 
เจา้หน้ีการคา้ในประเทศ 92,614,504  132,063,149  5,783,801  6,997,851 
เจา้หน้ีการคา้ต่างประเทศ 5,938,057  20,479,289  -  2,027,828 
รวมเจา้หน้ีการคา้ 12,675,999,339  6,051,410,641  5,783,801  9,025,679 

เจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน        
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั         

(ดูหมายเหตุขอ้ 25.4) -  -  1,336,081,211  756,989,641 
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัอื่น 26,000,419  25,661,596  7,325,725  9,347,725 
เจา้หน้ี - นิติบุคคลอาคารชุด 155,463  155,463  155,463  155,463 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 927,130  312,879  3,112  25,460 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 148,133,782  165,366,572  28,701,163  42,205,656 
ตน้ทุนโครงการคา้งจ่าย 166,512,050  137,005,607  -  - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 144,315,537  228,075,189  7,517,087  18,536,803 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 957,586,293  395,961,470  14,021,704  15,920,902 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั         

(ดูหมายเหตุขอ้ 25.4) -  -  2,490,833  632,917 
เงินประกนัผลงาน 518,631,198  490,788,136  7,322,613  7,322,613 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 36,320,228  30,106,165  -  - 
เงินมดัจ ารับค่าขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย        

- บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
(ดูหมายเหตุขอ้ 25.4 และขอ้ 30) 

 
1,000,000,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

- 
อ่ืน ๆ  81,684,386  78,556,878  8,756,840  28,565,163 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 15,756,265,825  7,603,400,596  1,418,159,552  888,728,022 
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16. เงินกู้ยืมระยะส้ัน 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดจ้ าน าเงินลงทุนในหุน้สามญับางส่วนจ านวน 
84.80 ลา้นบาท และ 53.60 ลา้นบาท ตามล าดบั เพื่อเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะสั้น โดยเงินกูย้มืระยะสั้น
มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.00 - 9.50 ต่อปี 

17. ตั๋วแลกเงิน 
ตัว๋แลกเงิน ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 “ยงัไม่ได้   
 ตรวจสอบ”   
 ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2564  2563 
ตัว๋แลกเงิน  395,000,000  395,000,000 
หกั ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกตัว๋แลกเงินรอตดัจ่าย (225,926)  (237,919) 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้ (5,220,831)  (5,308,027) 

รวมตัว๋แลกเงิน 389,553,243  389,454,054 

ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 2/2557 ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2557 ไดมี้มติอนุมติัให้
ขยายวงเงินการออกและจ าหน่ายตั๋วเงินระยะสั้ น (ตั๋วแลกเงิน) จากเดิม 650 ล้านบาท  เป็น 1,000          
ลา้นบาท ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัไม่เกิน 10 ฉบบั โดยมีอตัราดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละ 12 ต่อปี เพื่อเสริมสภาพ
คล่องทางการเงินของบริษทัในการขยายธุรกิจและลงทุนในโครงการใหม่ ๆ โดยมอบอ านาจให้ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารหรือบุคคลท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารมอบหมายด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกตัว๋
แลกเงินของบริษทั 

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 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัออกและเสนอขายตัว๋แลกเงินระยะสั้น
ให้แก่นกัลงทุนในวงจ ากดั โดยออกตัว๋แลกเงินชนิดระบุชื่อผูถ้ือ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มี
หลกัประกนั ดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2564 

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

5 มีนาคม 2564 - 395,000,000 6.50 - 7.25 12 - 127 12 ตุลาคม 2564 - 
18 มิถุนายน 2564    4 กมุภาพนัธ์ 2565 

 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 

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

9 มิถุนายน 2563 - 395,000,000 6.00 - 7.00 15 - 131 15 มกราคม 2564 - 
21 กนัยายน 2563    11 พฤษภาคม 2564 

ในวนัท่ีออกตัว๋แลกเงิน บริษทัไดถู้กหกัดอกเบ้ียไวล่้วงหนา้และบริษทัไดท้ยอยรับรู้ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้
เป็นตน้ทุนทางการเงินตามระยะเวลาของตัว๋แลกเงิน 

18.  เจ้ำหนีค่้ำก่อสร้ำง 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 “ยงัไม่ได้   
 ตรวจสอบ”   
 ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2564  2563 

เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง  12,620,800,678  11,185,530,892 
หกั ค่าใชจ่้ายทางตรงในการรับโอนสิทธิเรียกร้อง (43,353,900)  (162,553,184) 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 12,577,446,778  11,022,977,708 
หกั ส่วนของเจา้หน้ีค่าก่อสร้างท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (ดูหมายเหตุขอ้ 15) (12,577,446,778)  (5,898,868,203) 

รวม -  5,124,109,505 
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เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2559 บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จ ากดั (“บริษทัยอ่ย”) (“ผูว้า่จา้ง”) ไดท้ าสญัญาก่อสร้าง
โครงการเจา้พระยา เอสเตต กบับริษทั บีซีอีจี ไทย อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (“ผูรั้บจา้ง”) ซ่ึงตามสัญญา
ดงักล่าวผูรั้บจา้งมีสิทธิในการโอนสิทธิเรียกร้องในหน้ีค่าก่อสร้างให้กบัธนาคารในต่างประเทศแห่งหน่ึง
ท่ีไดใ้หก้ารสนบัสนุนทางการเงินในโครงการน้ี นอกจากนั้นตามสัญญาดงักล่าว บริษทัยอ่ยจะจ่ายช าระเงิน
ให้แก่ผูรั้บจา้งและ/หรือธนาคารในต่างประเทศแห่งหน่ึงตามค าสั่งของผูรั้บจา้งทั้งจ านวนเม่ือครบก าหนด
ช าระในวนัท่ี 20 กนัยายน 2563 ทั้งน้ีบริษทัยอ่ยจะเป็นผูรั้บผิดชอบภาระดอกเบ้ียตามท่ีตกลงกนัในสัญญา 
และเพื่อเป็นหลกัประกนัให้กบัผูรั้บจา้ง บริษทัยอ่ยไดว้างหลกัประกนัต่อผูรั้บจา้ง โดยมีรายละเอียดของ
หลกัประกนัดงัน้ี 

- จ าน าหุน้ในบริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จ ากดั ทั้งจ านวน 

- สิทธิในการสวมสิทธิการเช่าท่ีดิน และการจดจ านองส่ิงปลูกสร้างของโครงการ เจา้พระยา เอสเตท 
ภายใตส้ัญญาหลกัประกันแบบมีเง่ือนไข โดยการบังคบัใช้สิทธิในการสวมสิทธิและการจดจ านอง
ดงักล่าว  จะด าเนินการไดก้ต่็อเม่ือปรากฏเหตุตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา (ดูหมายเหตุขอ้ 9) 

- บญัชีเงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั (Escrow Account) ของบริษทัยอ่ย  

เม่ือวนัท่ี 16 กันยายน 2563 เงินกู้จากธนาคารในต่างประเทศของบริษัทย่อยท่ีน ามาใช้ในการก่อสร้าง
โครงการเจา้พระยาเอสเตต จ านวน 375 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือ 11,754.75 ลา้นบาท ไดถู้กช าระคืนแลว้      
ทั้งจ านวนก่อนวนัครบก าหนด บริษทัและผูร่้วมทุนในโครงการซ่ึงมีฐานะเป็นผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยในบริษทัยอ่ย
และในฐานะของผูรั้บเหมาหลกัของโครงการระหวา่งก่อสร้างไดต้กลงร่วมกนัเพื่อด าเนินการจ่ายช าระหน้ี และ
รับโอนสิทธิเรียกร้องในหน้ีค่าก่อสร้างคืนจากธนาคารซ่ึงให้การสนับสนุนทางการเงินส าหรับค่าก่อสร้าง
ก่อนวนัครบก าหนดช าระเงิน ทั้งน้ีเงินกูย้มืจ านวน 45.50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ถูกช าระโดยเงินฝากธนาคารของ
บริษทัยอ่ยท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัการช าระเงินตามสัญญาก่อสร้างและเงินกูย้ืมส่วนท่ีเหลือจ านวน 329.50 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ถูกช าระโดยเงินทุนท่ีจัดหามาโดยผูร่้วมทุนของโครงการ ส่งผลให้ผูร่้วมทุนของ
โครงการกลบัมาเป็นเจา้หน้ีค่าก่อสร้างภายใตส้ัญญาก่อสร้างระหว่างบริษทัย่อยและผูร่้วมทุนโครงการ 
โดยบริษทัยอ่ยและผูร่้วมทุนโครงการไดบ้รรลุขอ้ตกลงในสญัญาการจ่ายช าระคืนหน้ีโดยมีเง่ือนไขท่ีส าคญั 
ดงัน้ี 

1.  บริษทัยอ่ยตกลงช าระค่าธรรมเนียมการจดัหาเงินให้กบัผูร่้วมทุน ในการจดัหาแหล่งเงินทุนท่ีผูร่้วมทุน
ไดจ่้ายไปเพื่อน าเงินมาจ่ายช าระหน้ีให้กบัธนาคารต่างประเทศ ซ่ึงเม่ือรวมกบัเงินท่ีผูร่้วมทุนจ่ายช าระ
ให้กบัธนาคารต่างประเทศ และหน้ีค่าก่อสร้างส่วนท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ บริษทัยอ่ยมีหน้ีทั้งหมดจ านวน 
369.54 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

2.  บริษทัยอ่ยจะจ่ายช าระหน้ีไม่นอ้ยกว่า 200 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ส่วนหน้ี             
ท่ีเหลืออีกจ านวน 169.54 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ จะจ่ายช าระภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 
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3.  ผูร่้วมทุนคิดดอกเบ้ียในอตัราท่ีตกลงร่วมกนัตลอดระยะเวลาท่ียงัคา้งช าระ 
4.  บริษทัยอ่ยตกลงให้หลกัประกนักบัผูร่้วมทุนโครงการ เช่นเดียวกบัท่ีเคยให้หลกัประกนัต่อธนาคารใน

ต่างประเทศแห่งหน่ึง ปัจจุบันธนาคารในต่างประเทศอยู่ระหว่างการด าเนินการคืนหลกัประกัน                    
ท่ีบริษทัยอ่ยไดเ้คยวางไวก้บัธนาคาร 

5.  ในกรณีท่ีบริษทัยอ่ยไดเ้งินจากการจ าหน่ายสินทรัพยใ์นส่วนงานธุรกิจโรงแรม บริษทัยอ่ยจะน าเงิน
ท่ีไดไ้ปช าระหน้ีค่าก่อสร้างใหก้บัผูร่้วมทุนโครงการ 

19.  เงินกู้ยืมระยะยำว 
เงินกูย้มืระยะยาว ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 “ยงัไม่ได้   
 ตรวจสอบ”   
 ณ วนัที่  ณ วนัท่ี 
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2564  2563 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินต่างประเทศ 137,173,220  369,114,549 
หกั ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (68,079,170)  - 

รวมเงินกูย้มืระยะยาว 69,094,050  369,114,549 

 เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2559 บริษทั ซีจียเูค 1 จ ากดั (“บริษทัยอ่ย”) ไดท้ าสัญญาเงินกูก้บัสถาบนัการเงินใน
ต่างประเทศแห่งหน่ึงจ านวน 9 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง เงินกูย้ืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบั Base Rate 
บวกร้อยละ 3 ต่อปี ก าหนดช าระคืนเงินตน้ทั้งหมดในวนัที่ 17 ตุลาคม 2564 โดยบริษัทย่อยได ้         
จดจ านองท่ีดินและอาคาร ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
จ านวน 834.68 ลา้นบาท และ 743.03 ลา้นบาท ตามล าดบั เพือ่เป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูย้มืดงักล่าว 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2562 บริษทัยอ่ยไดท้ าสัญญาเพิ่มเติมกบัสถาบนัการเงินในต่างประเทศดงักล่าว 
โดยไดต้กลงให้น าเงินฝากธนาคารจ านวน 1.75 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง ไปเป็นหลกัประกนัการกูย้ืมเงิน 
ซ่ึงไดแ้สดงไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของเงินฝากธนาคารที่ใชเ้ป็นหลกัประกนัในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 70.60 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 11) ต่อมาเม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2564 
บริษทัยอ่ยไดท้ าสัญญาเพิ่มเติมกบัสถาบนัการเงินในต่างประเทศดงักล่าว โดยไดต้กลงใหข้ยายวนัครบก าหนด
ช าระคืนเงินตน้เป็นภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงยกเลิกสัญญาเช่า 
(ดูหมายเหตุขอ้ 14) ทั้งน้ี ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัยอ่ยไดจ่้ายช าระคืน
หน้ีเงินกูย้มืจ านวน 6 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง โดยไดน้ าเงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัและเงินค่าตอบแทน
ท่ีไดรั้บจากการยกเลิกสญัญาเช่า (ดูหมายเหตุขอ้ 14) มาช าระคืนหน้ีเงินกูด้งักล่าว 
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20. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงนิรวม 
 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”   
 ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2564  2563 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 499,721,875  252,064,220 
หกั ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ    

ภายในหน่ึงปี (15,112,118)  (12,200,526) 
รวมหน้ีสินตามสญัญาเช่า 484,609,757  239,863,694 

การวิเคราะห์การครบก าหนดของการจ่ายช าระตามสญัญาเช่าโดยไม่คิดลด 
ภายใน 1 ปี 174,337,419  27,335,843 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 172,403,812  66,484,422 
เกินกวา่ 5 ปี 3,178,601,620  1,317,441,783 
 3,525,342,851  1,411,262,048 
หกั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (3,025,620,976)  (1,159,197,828) 
      รวมหน้ีสินตามสญัญาเช่า 499,721,875  252,064,220 

 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”   
 ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2564  2563 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 20,887,257  242,869,322 
หกั ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ    

ภายในหน่ึงปี (9,663,950) ) (8,431,505) 
รวมหน้ีสินตามสญัญาเช่า 11,223,307  234,437,817 

การวิเคราะห์การครบก าหนดของการจ่ายช าระตามสญัญาเช่าโดยไม่คิดลด 
ภายใน 1 ปี 11,055,355  21,477,443 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 12,050,948  60,626,022 
เกินกวา่ 5 ปี -  1,317,441,783 
 23,106,303  1,399,545,248 
หกั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (2,219,046)  (1,156,675,926) 
      รวมหน้ีสินตามสญัญาเช่า 20,887,257  242,869,322 
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21. หุ้นกู้ 
หุน้กู ้ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 “ยงัไม่ได้   
 ตรวจสอบ”   
 ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2564  2563 

หุน้กูร้ะยะสั้น 2,000,000,000  2,000,000,000 
หกั ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย (5,784,321)  (8,982,937) 
      รวมหุ้นกูร้ะยะสั้น 1,994,215,679  1,991,017,063 

    หุน้กูร้ะยะยาว 1,803,400,000  1,908,400,000 
หกั ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย (10,603,189)  (13,237,334) 
 1,792,796,811  1,895,162,666 
หกั ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (1,792,796,811)  (1,895,162,666) 
       รวมหุน้กูร้ะยะยาว -  - 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 “ยงัไม่ได้   
 ตรวจสอบ”   
 ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2564  2563 

หุน้กูร้ะยะสั้น 2,000,000,000  2,000,000,000 
หกั ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย (5,784,321)  (8,982,937) 
      รวมหุ้นกูร้ะยะสั้น 1,994,215,679  1,991,017,063 

    หุน้กูร้ะยะยาว 1,823,400,000  1,908,400,000 
หกั ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย (10,603,189)  (13,237,334) 
 1,812,796,811  1,895,162,666 
หกั ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (1,792,796,811)  (1,895,162,666) 
       รวมหุน้กูร้ะยะยาว 20,000,000  - 
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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 
21.1 เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2561 บริษทัออกจ าหน่ายหุน้กูอ้าย ุ2 ปี จ านวน 1,000 ลา้นบาท ใหแ้ก่นกัลงทุน

สถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ โดยเป็นหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีหลกัประกนั
และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ซ่ึงบริษทัมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนครบก าหนด โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
ร้อยละ 7.00 ต่อปี ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน ก าหนดจ่ายดอกเบ้ียงวดแรกในวนัท่ี 25 กนัยายน 2561
โดยหุ้นกูค้รบก าหนดช าระคืนในวนัท่ี 25 มิถุนายน 2563 โดยบริษทัไดจ้ดจ านองท่ีดินบางส่วน
ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 203.38 ลา้นบาท 
รวมทั้งส่วนควบและส่วนต่อเติมของอาคารและส่ิงปลูกสร้างที่จะถูกสร้างในอนาคตเพื่อเป็น
หลกัประกนั โดยมีวงเงินจ านองจ านวน 1,000 ลา้นบาท 

นอกจากนั้นบริษทัไดจ้ าน าเงินลงทุนในหุน้สามญับางส่วนเพื่อเป็นหลกัประกนั ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 68.90 ลา้นบาท และ 43.55 ลา้นบาท 
ตามล าดบั  

เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2563 บริษทัได้รับอนุมติัจากผูถื้อหุ้นกู้ให้ขยายระยะเวลาครบก าหนด                 
ช าระคืนออกไปอีก 1 ปี โดยหุ้นกูค้รบก าหนดช าระคืนในวนัท่ี 25 มิถุนายน 2564 และอนุมติัให้
เปล่ียนอตัราดอกเบ้ียของหุน้กูเ้ป็นร้อยละ 7.50 ต่อปี รวมทั้งอนุมติัใหคื้นเงินตน้ก่อนวนัครบก าหนดช าระ
จ านวน 200 ลา้นบาท โดยก าหนดช าระคืนเงินตน้บางส่วนในวนัท่ี 25 มิถุนายน 2563 จ านวน 
100 ลา้นบาท และวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2563 จ านวน 100 ลา้นบาท  

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2564 บริษทัไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุ้นกูใ้ห้ขยายระยะเวลาครบก าหนดช าระ
คืนออกไปอีก 1 ปี โดยหุ้นกูค้รบก าหนดช าระคืนในวนัที่ 25 มิถุนายน 2565 ท าให้ ณ วนัท่ี 
30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมียอดคงคา้งของหุน้กูด้งักล่าวจ านวน 800 ลา้นบาท  
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21.2 เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2561 บริษทัออกจ าหน่ายหุ้นกูอ้ายุ 2 ปี จ านวน 700 ลา้นบาท ให้แก่นักลงทุน
สถาบัน และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
หลกัประกันและมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ ซ่ึงบริษัทมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด โดยมีอัตรา
ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 7.25 ต่อปี ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน ก าหนดจ่ายดอกเบ้ียงวดแรกในวนัท่ี 
19 มกราคม 2562 โดยหุ้นกูค้รบก าหนดช าระคืนในวนัท่ี 19 ตุลาคม 2563 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 
2563 บริษทัไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุน้กูใ้หข้ยายระยะเวลาครบก าหนดช าระคืนออกไปอีก 1 ปี โดยหุน้กู้
ครบก าหนดช าระคืนในวนัท่ี 19 ตุลาคม 2564 รวมทั้งอนุมติัให้ช าระคืนเงินตน้บางส่วนก่อนก าหนด
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 ท าให้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
บริษทัมียอดคงคา้งของหุน้กูด้งักล่าวจ านวน 490 ลา้นบาท และ 595 ลา้นบาท ตามล าดบั  

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2564 บริษทัไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุน้กูใ้หข้ยายระยะเวลาครบก าหนดช าระ
คืนออกไปอีก 1 ปี โดยหุน้กูค้รบก าหนดช าระคืนในวนัท่ี 19 ตุลาคม 2565  

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

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2564 บริษทัไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุน้กูใ้หข้ยายระยะเวลาครบก าหนดช าระ
คืนออกไปอีก 1 ปี โดยหุ้นกูค้รบก าหนดช าระคืนในวนัท่ี 6 กนัยายน 2565 รวมทั้งอนุมติัเปล่ียนอตัรา
ดอกเบ้ียของหุน้กูเ้ป็นร้อยละ 7.50 ต่อปี 

21.4 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
ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 1,984.32 ลา้นบาท 
รวมทั้ งส่วนควบและส่วนต่อเติมของอาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีจะถูกสร้างในอนาคตเพื่อเป็น
หลกัประกนั โดยมีวงเงินจ านองจ านวน 2,000 ลา้นบาท  
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ต่อมาเม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2564 บริษทัไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุน้กูใ้ห้ขยายระยะเวลาครบก าหนดช าระ
คืนออกไปอีก 1 ปี โดยหุ้นกูค้รบก าหนดช าระคืนในวนัท่ี  23 มีนาคม 2565 และอนุมติัให้เปล่ียนอตัรา
ดอกเบ้ียของหุน้กูเ้ป็นร้อยละ 7.50 ต่อปี  

21.5  เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2564 บริษัทออกจ าหน่ายหุ้นกู้อายุ 2 ปี  จ านวน 20 ล้านบาท ให้แก่                
บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 25.4) โดยเป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ 
ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ซ่ึงบริษทัมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนครบก าหนด โดยมี
อตัราดอกเบ้ียคงที่ร้อยละ 7.6 ต่อปี ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน ก าหนดจ่ายดอกเบ้ียงวดแรกใน
วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ ์2565 โดยหุน้กูค้รบก าหนดช าระคืนในวนัท่ี 20 สิงหาคม 2566 

22. ทุนเรือนหุ้น 
เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2564 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติเก่ียวกบัทุนท่ีส าคญั ดงัน้ี 
22.1 อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการตดัหุน้ท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่ายจ านวน 3,305,000,000 บาท 

จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 13,263,993,608 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 9,958,993,608 บาท 
โดยการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 3,305,000,000 หุ้น มูลค่าท่ี  
ตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท ซ่ึงเป็นหุ้นท่ีจดัสรรไวเ้พื่อออกเสนอขายตามการเพิ่มทุนแบบมอบ
อ านาจทัว่ไป (General Mandate) ตามท่ีไดรั้บมติอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 
2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2563 (ยกเวน้หุน้สามญัท่ีส ารองไวเ้พื่อรองรับการใชสิ้ทธิ
ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ CGD-W4 จ านวน 1,652,865,654 หุ้น และ 
CGD-ESOP จ านวน 40,000,000 หุ้น) และอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษทั ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยเม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 
2564 บริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนลดทุน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4                      
กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ตามมติดงักล่าวแลว้  
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22.2 อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ดว้ยการลดมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้น เพื่อหักลบส่วนต ่ากว่า
มูลค่าหุ้น จ านวน 3,884,007,507.12 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 9,958,993,608.00 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 6,074,986,100.88 บาท โดยการลดมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้น (Par Value) 
จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.61 บาท ซ่ึงจะส่งผลให้ทุนช าระแลว้ของบริษทัลดลงจากเดิม
จ านวน 8,266,127,954.00 บาท เป็นจ านวน 5,042,338,051.94 บาท เพื่อหกัลบส่วนต ่ากวา่มูลค่าหุ้น
จ านวน 1,559,517,810.00 บาท และเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัจ านวน 1,664,272,092.06 
บาท ตามล าดบั ตามท่ีปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 โดย
เม่ือมีการลดทุนเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมแล้ว บริษทัจะมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือจ านวน 
61,542,200.94 บาท โดยจ านวนหุ้นของบริษทัภายหลงัการลดทุนแลว้จะมีจ านวนคงเดิมเท่ากบั 
8,266,127,954 หุ้น และอนุมติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยเม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2564 บริษทัไดด้ าเนินการ
จดทะเบียนลดทุน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 กับกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย ์ตามมติดงักล่าวแลว้ 

22.3 อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 3,024,517,609.90 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 6,074,986,100.88 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 9,099,503,710.78 บาท โดยออกหุ้น
สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 4,958,225,590 หุ้นมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.61 บาท เพื่อรองรับการใช้
สิทธิของ CGD-W5 จ านวนไม่เกิน 1,653,225,590 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.61 บาท ให้แก่           
ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเพื่อออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) จ านวนไม่เกิน 3,305,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.61 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Right Offering) จ านวนไม่เกิน 2,479,000,000 หุ้น และเพื่อเสนอขาย ให้แก่
บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) จ านวนไม่เกิน 826,000,000 หุน้ และอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั โดย
เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2564 บริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ขอ้ 4 กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ตามมติดงักล่าวแลว้ 

22.4 อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 1,653,225,590 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
0.61 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 5 
จ านวนไม่เกิน 1,653,225,590 หุ้น ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 3,305,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.61 บาท ตามแบบมอบ 
อ านาจทัว่ไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Right Offering) จ านวนไม่เกิน 
2,479,000,000 หุ้น และเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) จ านวนไม่เกิน 
826,000,000 หุน้ 
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เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติเก่ียวกบัทุนท่ีส าคญั ดงัน้ี 
22.5 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจ านวน 9,099,503,710.78 บาท เป็นจ านวน 

7,083,453,710.78 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญท่ียงัไม่ได้จ าหน่ายจ านวน 3,305,000,000 หุ้น      
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.61 บาท และอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยเม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 บริษทัไดด้ าเนินการ
จดทะเบียนลดทุน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย ์ตามมติดงักล่าวแลว้ 

22.6 อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไปทั้งส้ินจ านวน 
503,860,000 บาท จากจ านวน 7,083,453,710.78 บาท เป็นจ านวน 7,587,313,710.78 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญจ านวน 826,000,000 หุ้น  มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.61 บาท  โดยเม่ือวัน ท่ี                   
7 พฤษภาคม 2564 บริษทัไดด้ าเนินการจดทะเบียนเพิ ่มทุน และแกไ้ขเพิ ่มเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิ ขอ้ 4 กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ตามมติดงักล่าวแลว้ 

22.7 อนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 826,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.61 บาท 
เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป 

23. ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมัญ 
23.1 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 วนัทีอ่อก  จ ำนวนทีอ่อก  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 าคญั
แสดงสิทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งหมดยงัไม่ไดมี้การใชสิ้ทธิ 
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ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 มีผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิจ านวน 563 สิทธิ ซ่ึงแปลงเป็นหุ้น
สามญัจ านวน 563 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2.75 บาท โดยบริษทัไดด้ าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และ
ทุนช าระแลว้ กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2564 ส่งผลใหจ้ านวน
หุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักเพิ่มข้ึนจาก 8,266,127,954 หุ้น เป็น 8,266,128,511 หุ้น ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และเพิ่มข้ึนจาก 8,266,127,954 หุน้ เป็น 8,266,128,142 หุน้ ส าหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ใบส าคญัแสดงสิทธิหมดอายแุลว้ 

23.2 ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2564 ไดมี้มติอนุมติัการออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 5 (“CGD-W5”) โดยเม่ือวนัท่ี     
23 เมษายน 2564 บริษทัไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั CGD-W5 ท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยไม่คิดมูลค่าในอตัรา 5 หุน้เดิมต่อ 1 หน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ซ่ึงใบส าคัญแสดงสิทธิจดทะเบียนชนิดระบุช่ือและสามารถโอนให้บุคคลอ่ืนได้โดยไม่มีราคา                     
เสนอขาย อัตราการใช้สิทธิส าหรับซ้ือหุ้นสามัญคือ 1 หน่วยสามารถซ้ือหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น และ
รายการใชสิ้ทธิมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ใบส ำคญั วนัที่ออก  จ ำนวนที่ออก  รำคำกำรใช้สิทธิ  ก ำหนดเวลำกำรใช้สิทธิ* 
แสดงสิทธิ   (ล้ำนหน่วย)  บำท / หน่วย  เร่ิม  ส้ินสุด 
CGD-W5 23 เมษายน 2564  1,653  1  30 มิถุนายน 2564  22 เมษายน 2566 

*  ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิไดใ้นวนัท าการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและธันวาคมของ                     
แต่ละปีปฏิทินตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งหมดยงัไม่ไดมี้การใชสิ้ทธิ 

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

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

*  ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได้ในวนัท าการสุดท้ายของทุกเดือนท่ี 6 หลงัจากวนัท่ีออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งหมดยงัไม่ไดมี้การใชสิ้ทธิ 
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24. ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 
24.1 ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการของบริษทัตามมาตรา 90 ของ

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายใหก้บั
กรรมการซ่ึงด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัดว้ย  

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

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารส าหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวมและ  งบกำรเงนิรวมและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือน  ส ำหรับงวดเก้ำเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน  ส้ินสุดวนัที ่30 กันยำยน 
 2564  2563  2564  2563 
ค่าตอบแทนกรรมการ 1,090,000  1,140,000  3,940,000  4,068,000 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารท่ีส าคญั        

ผลประโยชน์ระยะสั้น 8,789,434  7,522,724  24,393,328  23,706,982 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 255,160  216,512  765,482  649,532 

รวม 10,134,594  8,879,236  29,098,810  28,424,514 

25.  รำยกำรบัญชีกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทัและบริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุม
กลุ่มบริษทัและบริษทั หรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักลุ่มบริษทัและบริษทั 

นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคล ซ่ึงมีอิทธิพลอย่างเป็น
สาระส าคญักบักลุ่มบริษทัและบริษทั ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษทัและบริษทั    
ท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัว
ท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีบุคคลดงักล่าวมีอ านาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญั       
ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
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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 เบาด ์แอนด ์บียอนด ์จ ากดั (มหาชน) (เดิมช่ือ “บริษทั ผาแดงอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน)”) 
บริษทั เอม็เอฟ โฮลด้ิงส์ จ ากดั 

25.1 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 วนัท่ี  ณ วันท่ี  ณ วนัท่ี  ส้ินสุดวันท่ี 

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

   2564 2563 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

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  -  - 

เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัใหเ้ลิกบริษทั ซีจีดี ดิจิตอล 
พาร์ทเนอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย เน่ืองจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดย้กเลิกการประกอบกิจการแลว้ 
โดยปัจจุบนับริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จ ากดั ยงัอยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี 
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25.2 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หน่วย : บำท) 

  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
        “ยังไม่ได้   
        ตรวจสอบ”   
 ลกัษณะ ยอดต้นงวด  เพิม่ขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ  นโยบำยกำรคดิ 
 ควำมสัมพนัธ์ ณ วนัที ่      ณ วนัที ่  ต้นทนุ 
  1 มกรำคม      30 กนัยำยน  เงินให้กู้ยืม 
  2564      2564  ระหว่ำงกนั 

บริษัทย่อย           
บริษทั แลนดม์าร์ค  เป็นผูถื้อหุน้และ          

โฮลด้ิงส์ จ ากดั   มีกรรมการร่วมกนั 1,475,000,000  -  -  1,475,000,000  ร้อยละ 9.25 ตอ่ปี 
บริษทั บีซีอีจี คนัทร่ี กรุ๊ป  เป็นผูถื้อหุน้และ          

เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 67,200,000  62,800,000  -  130,000,000  ร้อยละ 7.00 ตอ่ปี 
บริษทั ลีดด้ิง สคูล  เป็นผูถื้อหุน้และ          

พาร์ทเนอร์ชิพ จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 218,684,124  26,973,045  -  245,657,169  ร้อยละ 7.00 ตอ่ปี 
รวม  1,760,884,124  89,773,045  -  1,850,657,169   

(หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

        “ยังไม่ได้   
        ตรวจสอบ”   
 ลกัษณะ ยอดต้นงวด  เพิม่ขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ  นโยบำยกำรคดิ 
 ควำมสัมพนัธ์ ณ วนัที ่      ณ วนัที ่  ต้นทนุ 
  1 มกรำคม      30 กนัยำยน  เงินให้กู้ยืม 
  2563      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   

(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 วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัยอ่ยเบิกเงินกูย้มืจากวงเงินดงักล่าวแลว้จ านวน 375 ลา้นบาท 
คงเหลือวงเงินท่ียงัไม่เบิกอีกจ านวน 125 ลา้นบาท 

(2) เม่ือวันท่ี  22 ตุลาคม 2563 บริษัทได้ท าสัญญาให้กู ้ยืมเงินกับบริษัท บีซีอีจี คันทร่ี กรุ๊ป                   
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (“บริษทัย่อย”) ในวงเงิน 50 ล้านบาทโดยมีระยะเวลาในการเบิกเงินกู้ยืม
ภายในวนัท่ี 22 ตุลาคม 2564 เงินกูด้งักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัและคิดดอกเบ้ียในอตัรา
ร้อยละ 7.00 ต่อปี และก าหนดช าระคืนภายใน 3 เดือน โดยบริษทัยอ่ยสามารถขอขยายระยะเวลา
ในการช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียได ้แต่ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการตดัสินใจของบริษทัเพียงฝ่ายเดียว 
โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัยอ่ยเบิกเงินกูย้มืจากวงเงินดงักล่าวแลว้ทั้งจ านวน  

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 บริษทัไดท้ าสัญญาให้กูย้ืมเงินกบับริษทั บีซีอีจี คนัทร่ี กรุ๊ป 
เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (“บริษทัยอ่ย”) เพิ่มเติมในวงเงิน 200 ลา้นบาทโดยมีระยะเวลาในการเบิกเงินกูย้มื
ภายในวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2564 เงินกูด้งักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัและ คิดดอกเบ้ียในอตัรา 
ร้อยละ 7.00 ต่อปี และก าหนดช าระคืนภายใน 3 เดือน โดยบริษทัยอ่ยสามารถขอขยายระยะเวลาใน
การช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียได ้แต่ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการตดัสินใจของบริษทัเพียงฝ่ายเดียว โดย        
ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 บริษัทย่อยเบิกเงินกู้ยืมจากวงเงินดังกล่าวแล้วจ านวน 80 ล้านบาท 
คงเหลือวงเงินท่ียงัไม่เบิกอีกจ านวน 120 ลา้นบาท 
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(3) 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  

25.3 เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หน่วย : บำท) 

  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
        “ยังไม่ได้   
        ตรวจสอบ”   
 ลกัษณะ ยอดต้นงวด  เพิม่ขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ  นโยบำยกำรคดิ 
 ควำมสัมพนัธ์ ณ วนัที ่      ณ วนัที ่  ต้นทนุ 
  1 มกรำคม      30 กนัยำยน  เงินกู้ยืม 
  2564      2564  ระหว่ำงกนั 

บริษัทย่อย           
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 432,588,815  52,504,067  -  485,092,882  - 
รวม  467,588,815  52,504,067  -  520,092,882   

(หน่วย : บำท) 

  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
        “ยังไม่ได้   
        ตรวจสอบ”   
 ลกัษณะ ยอดต้นงวด  เพิม่ขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ  นโยบำยกำรคดิ 
 ควำมสัมพนัธ์ ณ วนัที ่      ณ วนัที ่  ต้นทนุ 
  1 มกรำคม      30 กนัยำยน  เงินกู้ยืม 
  2563      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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(1) เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2559 บริษทัไดท้ าสัญญากูย้ืมเงินกบับริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ 
จ ากดั จ านวน 15 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง เงินกูย้มืดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้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  

(2) 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 2564 บริษทัเบิกเงินกูย้มืจากวงเงินดงักล่าวแลว้ทั้งจ านวน 

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

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
ค่าธรรมเนียมบริการ ราคาท่ีตกลงตามสญัญาโดยเทียบเคียงราคาตลาด 



 
- 41 - 

 

 

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 
 2564  2563  2564  2563 
ยอดคงเหลือ        
บริษัทย่อย        

ลูกหน้ีอ่ืน (ดูหมายเหตขุอ้ 6) -  -  104,087,740  50,991,163 
ดอกเบ้ียคา้งรับ (ดูหมายเหตุขอ้ 6) -  -  467,664,531  350,880,744 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า (ดูหมายเหตุขอ้ 13) -  -  -  226,426,328 
เจา้หน้ีอ่ืน (ดูหมายเหตขุอ้ 15) -  -  1,336,081,211  756,989,641 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย (ดูหมายเหตุขอ้ 15) -  -  2,490,833  632,917 
หุน้กูร้ะยะยาว (ดูหมายเหตุขอ้ 21) -  -  20,000,000  - 

        
บริษัทที่เกีย่วข้องกนั        

เงินฝากสถาบนัการเงิน 20,186  5,595  20,186  5,595 
ค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กูจ่้ายล่วงหนา้ 35,059  2,738,273  35,059  2,738,273 
เงินลงทุนในหุน้สามญั 143,651,406  102,551,406  143,651,406  102,551,406 
เงินมดัจ ารับค่าขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุขอ้ 15) 1,000,000,000  -  -  - 
ตัว๋แลกเงิน 295,000,000  295,000,000  295,000,000  295,000,000 
ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้ 4,184,365  4,220,403  4,184,365  4,220,403 
        

บุคคลที่เกีย่วข้องกนั        
ลูกหน้ีการคา้ (ดูหมายเหตุขอ้ 6) 98,304,648  98,304,648  -  - 
เงินรับล่วงหนา้ 12,181,244  12,181,244  1,181,244  1,181,244 
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   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 
 2564  2563  2564  2563 
รำยได้และค่ำใช้จ่ำย        
บริษัทย่อย        

ดอกเบ้ียรับ -  -  41,140,062  38,512,742 

ดอกเบ้ียรับ-ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า -  -  2,866,304  4,205,467 

รายไดค่้าบริการอ่ืน -  -  13,500,000  13,500,000 

ดอกเบ้ียจ่าย -  -  801,015  2,596,047 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  -  14,257  - 

บริษัทที่เกีย่วข้องกนั        

ดอกเบ้ียรับ 4  5  4  5 

ค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กู ้ 771,130  2,119,526  771,130  2,119,526 

ดอกเบ้ียจ่าย 4,937,020  7,454,201  4,937,020  4,470,391 
 

 
 

   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 
 2564  2563  2564  2563 
รำยได้และค่ำใช้จ่ำย        
บริษัทย่อย        

ดอกเบ้ียรับ -  -  120,576,896  112,597,140 

ดอกเบ้ียรับ-ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า -  -  11,398,430  12,546,534 

รายไดค่้าบริการอ่ืน -  -  40,500,000  40,500,000 

ดอกเบ้ียจ่าย -  -  2,032,821  6,194,708 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  -  253,913  - 
บริษัทที่เกีย่วข้องกนั        

ดอกเบ้ียรับ 12  25  12  25 

ค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กู ้ 2,703,215  7,942,498  2,703,215  7,942,498 

ดอกเบ้ียจ่าย 14,479,525  11,993,758  14,479,525  11,993,758 

บุคคลที่เกีย่วข้องกนั        

รายไดจ้ากการขายอาคารชุด -  322,181,700  -  - 
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26. กำรเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
กลุ่มบริษทัด าเนินกิจการหลกัในหลายส่วนงาน คือธุรกิจลงทุนถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (Holding company) 
และธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ 

ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานส าหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
และ 2563 มีดงัน้ี 

     (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2564 
 ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์  รำยกำรตัด  รวม 
 พฒันำ  ลงทุนใน  บัญชี   
 อสังหำริมทรัพย์  อสังหำริมทรัพย์     
 ภำยในประเทศ  ต่ำงประเทศ     

การด าเนินงานต่อเน่ือง        
รายได ้        

รายไดจ้ากภายนอก        
รายไดห้ลกั        

รายไดท่ี้รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง        
รายไดจ้ากการขายอาคารชุด 626,438,501  -  -  626,438,501 

รายไดอ่ื้น 3,221,735  -  -  3,221,735 
รวมรายไดจ้ากภายนอก 629,660,236  -  -  629,660,236 

ค่าใชจ่้าย        
ตน้ทุนขายอาคารชุด 352,673,413  -  -  352,673,413 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานทางตรงท่ีเกิดจาก        
     อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  687,490  -  687,490 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 24,897,306  -  -  24,897,306 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 98,939,168  1,299,703  -  100,238,871 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 10,134,594  -  -  10,134,594 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 720,080,349  -  -  720,080,349 
รวมค่าใชจ่้าย 1,206,724,830  1,987,193  -  1,208,712,023 

ขาดทุนจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (577,064,594)  (1,987,193)  -  (579,051,787) 
รายไดท้างการเงิน 4,309,277  6,055  (4,310,603)  4,729 
ตน้ทุนทางการเงิน (290,143,064)  (5,620,274)  4,384,593  (291,378,745) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ (862,898,381)  (7,601,412)  73,990  (870,425,803) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 139,740,551  140,271  -  139,880,822 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินการต่อเน่ืองส าหรับงวด (1,002,638,932)  (7,741,683)  73,990  (1,010,306,625) 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากรายการกบัลูกคา้ภายนอก
จ านวนสองรายของส่วนงานพฒันาอสังหาริมทรัพยภ์ายในประเทศจ านวน  215.95 ลา้นบาท ซ่ึงคิด
เป็นร้อยละ 34.30 ของรายไดท้ั้งหมดของกลุ่มบริษทั 
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     (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 

 ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์  รำยกำรตดั  รวม 

 พฒันำ  ลงทุนใน  บัญชี   

 อสังหำริมทรัพย์  อสังหำริมทรัพย์     

 ภำยในประเทศ  ต่ำงประเทศ     

การด าเนินงานต่อเน่ือง        

รายได ้        

รายไดจ้ากภายนอก        

รายไดห้ลกั        

รายไดท่ี้รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง        

รายไดจ้ากการขายอาคารชุด 1,109,957,747  -  -  1,109,957,747 

รายไดท่ี้รับรู้ตลอดช่วงเวลา        

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

รายไดอ่ื้น 999,010  -  -  999,010 

รวมรายไดจ้ากภายนอก 1,110,956,757  12,384,184  -  1,123,340,941 

ค่าใชจ่้าย        

ตน้ทุนขายอาคารชุด 529,206,527  -  -  529,206,527 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานทางตรงท่ีเกิดจาก        

     อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  741,317  -  741,317 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 67,451,396  -  -  67,451,396 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 71,985,388  560,709  -  72,546,097 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 8,879,236  -  -  8,879,236 

(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 181,287,530  (21,211)  -  181,266,319 

รวมค่าใชจ่้าย 858,810,077  1,280,815  -  860,090,892 

ก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 252,146,680  11,103,369  -  263,250,049 

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 ้ 129,404,438  4,007,511  82,675  133,494,624 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 111,620,586  850,715  -  112,471,301 

ก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ืองส าหรับงวด 17,783,852  3,156,796  82,675  21,023,323 

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 ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2564 
 ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์  รำยกำรตัด  รวม 
 พฒันำ  ลงทุนใน  บัญชี   
 อสังหำริมทรัพย์  อสังหำริมทรัพย์     
 ภำยในประเทศ  ต่ำงประเทศ     

การด าเนินงานต่อเน่ือง        
รายได ้        

รายไดจ้ากภายนอก        
รายไดห้ลกั        

รายไดท่ี้รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง        
รายไดจ้ากการขายอาคารชุด 2,352,886,128  -  -  2,352,886,128 

รายไดท่ี้รับรู้ตลอดช่วงเวลา        
รายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  5,126,570  -  5,126,570 

รายไดอ่ื้น 19,124,454  277,413,234  -  296,537,688 
รวมรายไดจ้ากภายนอก 2,372,010,582  282,539,804  -  2,654,550,386 

ค่าใชจ่้าย        
ตน้ทุนขายอาคารชุด 1,210,526,030  -  -  1,210,526,030 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานทางตรงท่ีเกิดจาก        
     อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  3,620,638  -  3,620,638 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 126,752,326  -  -  126,752,326 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 290,595,192  3,829,747  -  294,424,939 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 29,098,810  -  -  29,098,810 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 1,466,930,435  -  -  1,466,930,435 
รวมค่าใชจ่้าย 3,123,902,793  7,450,385  -  3,131,353,178 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (751,892,211)  275,089,419  -  (476,802,792) 
รายไดท้างการเงิน 12,413,879  38,625  (12,308,949)  143,555 
ตน้ทุนทางการเงิน (847,385,370)  (18,876,456)  12,528,908  (853,732,918) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ (1,586,863,702)  256,251,588  219,959  (1,330,392,155) 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 280,704,545  139,748  -  280,844,293 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินการต่อเน่ืองส าหรับงวด (1,867,568,247)  256,111,840  219,959  (1,611,236,448) 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากรายการกบัลูกคา้ภายนอก
รายใดรายหน่ึงท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วม 
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     (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 
 ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์  รำยกำรตัด  รวม 
 พฒันำ  ลงทุนใน  บัญชี   
 อสังหำริมทรัพย์  อสังหำริมทรัพย์     
 ภำยในประเทศ  ต่ำงประเทศ     

การด าเนินงานต่อเน่ือง        
รายได ้        

รายไดจ้ากภายนอก        
รายไดห้ลกั        

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

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

รายไดอ่ื้น 7,522,976  -  -  7,522,976 
รวมรายไดจ้ากภายนอก 2,187,549,823  35,635,264  -  2,223,185,087 

ค่าใชจ่้าย        
ตน้ทุนขายอาคารชุด 1,019,615,227  -  -  1,019,615,227 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานทางตรงท่ีเกิดจาก        
     อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  2,142,948  -  2,142,948 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 160,518,450  -  -  160,518,450 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 174,799,097  4,720,630  -  179,519,727 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 28,424,514  -  -  28,424,514 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 350,338,705  24,030  -  350,362,735 
รวมค่าใชจ่้าย 1,733,695,993  6,887,608  -  1,740,583,601 

ก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 453,853,830  28,747,656  -  482,601,486 
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 ้ 91,448,271  7,381,911  245,819  99,076,001 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 220,072,347  1,274,778  -  221,347,125 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินการต่อเน่ืองส าหรับงวด (128,624,076)  6,107,133  245,819  (122,271,124) 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563 กลุ่มบริษทัมีรายได้จากรายการกับลูกคา้ภายนอก
จ านวนหน่ึงรายของส่วนงานพฒันาอสังหาริมทรัพยภ์ายในประเทศจ านวน 226.24 ลา้นบาท ซ่ึงคิด
เป็นร้อยละ 10.07 ของรายไดท้ั้งหมดของกลุ่มบริษทั 



 
- 47 - 

 

 

 

 
 

     (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์  รำยกำรตัด  รวม 
 พฒันำ  ลงทุนใน  บัญชี   
 อสังหำริมทรัพย์  อสังหำริมทรัพย์     
 ภำยในประเทศ  ต่ำงประเทศ     

สินทรัพย์รวม        
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (“ยงัไม่ไดต้รวจสอบ”) 29,428,905,008  1,463,185,839  (1,576,693,372)  29,315,397,475 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 27,088,878,918  1,299,285,085  (1,476,146,993)  26,912,017,010 

หนีสิ้นรวม        
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (“ยงัไม่ไดต้รวจสอบ”) 26,305,796,821  498,728,306  (827,638,179)  25,976,886,948 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 22,308,050,894  689,652,777  (726,392,403)  22,271,311,268 

27. สัญญำที่ส ำคญั 
ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีการท าสัญญาท่ีส าคญัและ 
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขท่ีส าคญัของสัญญา ดงัต่อไปน้ี 

27.1 เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2556 บริษทั (“ผูเ้ช่า”) ไดท้ าสัญญาเช่าท่ีดินจากส านกังานทรัพยสิ์นส่วน
พระมหากษตัริย ์(“ผูใ้หเ้ช่า”) อายสุัญญา 25 ปี เพื่อปรับปรุงพื้นท่ีประกอบธุรกิจเพื่อการพาณิชย ์
โดยเม่ือครบก าหนดระยะเวลา 25 ปีแลว้ ผูใ้ห้เช่ายนิยอมให้ผูเ้ช่าเสนอและผูใ้ห้เช่าให้สิทธิผูเ้ช่า 
เช่าท่ีดินต่อจากก าหนดระยะเวลา 25 ปีแรก โดยมีก าหนดระยะเวลาเช่าอีก 25 ปี โดยคู่สัญญาจะ
คงเง่ือนไขสัญญาเช่าให้เป็นไปตามเดิม เวน้แต่ค่าเช่าซ่ึงให้ใช้วิธีการและสูตรค านวณค่าเช่าแบบ
เดียวกบัการค านวณค่าเช่าตามสัญญาเดิม และค านวณจากอตัราร้อยละของราคาประเมินราชการ
ของกรมท่ีดินตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา และเม่ือครบก าหนดสัญญาเช่า 25 ปีท่ีสองแลว้ ผูใ้ห้เช่า
จะตอ้งใหผู้เ้ช่าเป็นผูเ้ช่าตามสัญญาน้ีต่อไป แต่หากมีบุคคลอ่ืนขอเช่าในอตัราท่ีสูงกวา่อตัราค่าเช่า
ของผูเ้ช่า ผูใ้ห้เช่าตอ้งแจง้ให้ผูเ้ช่าทราบ หากผูเ้ช่ายินยอมช าระค่าเช่าในอตัราเท่ากบับุคคลอ่ืน
ดงักล่าวผูใ้หเ้ช่าตอ้งใหผู้เ้ช่าเป็นผูมี้สิทธิเช่าก่อน 

ต่อมาวนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 บริษทัเขา้ท าสัญญาใหเ้ช่าช่วงท่ีดิน และด าเนินการจดทะเบียนใหเ้ช่าช่วง
สิทธิการเช่ากับ บริษทั แลนด์มาร์ค โฮลด้ิงส์ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย เพื่อด าเนินโครงการ
เจ้าพระยา เอสเตท ให้เหมาะสมกับโครงสร้างธุรกิจและเป็นไปตามวตัถุประสงค์ในการ
ด าเนินงานของบริษัท โดยหลักการก าหนดค่าตอบแทนการเช่าช่วงและเง่ือนไขการช าระ
ค่าตอบแทนการเช่าช่วงท่ีดินดงักล่าวให้อิงตามสัญญาเช่าท่ีดินท่ีบริษทัไดท้ าไวก้บัส านักงาน
ทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์
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ในเดือนสิงหาคม 2564 บริษัทได้มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขสัญญาเช่าท่ีดินกับผู ้ให้ เช่า                           
และยกเลิกสัญญาให้เช่าช่วงท่ีดินกับบริษัทย่อย ทั้ งน้ี เพื่อรองรับการขายธุรกิจโรงแรม                    
(ดูหมายเหตุขอ้ 10) 

27.2       ในเดือนสิงหาคม 2564 บริษทั แลนด์มาร์ค โฮลด้ิงส์ จ ากดั (“ผูเ้ช่า”) ไดท้ าสัญญาเช่าท่ีดินกบั
ส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์(“ผูใ้ห้เช่า”) อายสุัญญา 50 ปี เพื่อประกอบธุรกิจเพื่อ
การพาณิชย ์โดยเม่ือครบก าหนดระยะเวลา 50 ปีแลว้ ผูใ้ห้เช่ายนิยอมให้ผูเ้ช่าเสนอและผูใ้ห้เช่า
ให้สิทธิผูเ้ช่า เช่าท่ีดินต่อจากก าหนดระยะเวลา 50 ปีแรก โดยมีก าหนดระยะเวลาเช่าอีก 25 ปี 
โดยคู่สัญญาจะคงเง่ือนไขสญัญาเช่าใหเ้ป็นไปตามเดิม เวน้แต่ค่าเช่าซ่ึงก าหนดวิธีการค านวณไว้
ล่วงหนา้ โดยข้ึนอยูก่บัราคาตลาดของท่ีดินในวนัท่ีพิจารณาการต่ออายขุองสญัญาเช่า 

27.3       ในเดือนสิงหาคม 2564 บริษทั วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเต็ล จ ากดั (“ผูเ้ช่า”) ไดท้ าสัญญาเช่าท่ีดินกบั
ส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์(“ผูใ้ห้เช่า”) อายสุัญญา 50 ปี เพื่อประกอบธุรกิจเพื่อ
การพาณิชย ์โดยเม่ือครบก าหนดระยะเวลา 50 ปีแลว้ ผูใ้ห้เช่ายนิยอมให้ผูเ้ช่าเสนอและผูใ้ห้เช่า
ให้สิทธิผูเ้ช่า เช่าท่ีดินต่อจากก าหนดระยะเวลา 50 ปีแรก โดยมีก าหนดระยะเวลาเช่าอีก 25 ปี 
โดยคู่สัญญาจะคงเง่ือนไขสัญญาเช่าให้เป็นไปตามเดิม เวน้แต่ค่าเช่าซ่ึงก าหนดวิธีการค านวณไว้
ล่วงหนา้ โดยข้ึนอยูก่บัราคาตลาดของท่ีดินในวนัท่ีพิจารณาการต่ออายขุองสญัญาเช่า 

27.4       ในเดือนสิงหาคม 2564 บริษทั เออร์เบิน รีสอร์ท โฮเตล็ จ ากดั (“ผูเ้ช่า”) ไดท้ าสญัญาเช่าท่ีดินกบั
ส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์(“ผูใ้ห้เช่า”) อายสุัญญา 50 ปี เพื่อประกอบธุรกิจเพื่อ
การพาณิชย ์โดยเม่ือครบก าหนดระยะเวลา 50 ปีแลว้ ผูใ้ห้เช่ายนิยอมให้ผูเ้ช่าเสนอและผูใ้ห้เช่า
ให้สิทธิผูเ้ช่า เช่าท่ีดินต่อจากก าหนดระยะเวลา 50 ปีแรก โดยมีก าหนดระยะเวลาเช่าอีก 25 ปี 
โดยคู่สัญญาจะคงเง่ือนไขสัญญาเช่าให้เป็นไปตามเดิม เวน้แต่ค่าเช่าซ่ึงก าหนดวิธีการค านวณไว้
ล่วงหนา้ โดยข้ึนอยูก่บัราคาตลาดของท่ีดินในวนัท่ีพิจารณาการต่ออายขุองสญัญาเช่า 

28. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัในการช าระหน้ีของ
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 
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29. กำรเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัและบริษทัจดัอยูใ่นประเภท
ระยะสั้นและมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี ดงันั้นฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัจึงเช่ือวา่มูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินฝากธนาคารท่ีใช้เป็นหลกัประกนั เจา้หน้ีการคา้และ
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ท่ีเกิดจากสัญญา เงินกูย้ืมระยะสั้น ตัว๋แลกเงิน 
หุน้กูร้ะยะสั้น และส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวและหุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี แสดงมูลค่า
ไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระส าคญั ส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินระยะยาว ไดแ้ก่ 
ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน เงินกูย้ืมระยะยาว และหุ้นกูร้ะยะยาว ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัเช่ือว่า
มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณถือตามจ านวนท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน เน่ืองจากมีการจ่ายอัตรา
ดอกเบ้ียในอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด 

อยา่งไรก็ตาม รายการสินทรัพยบ์างรายการของกลุ่มบริษทัและบริษทัมีการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม 
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานโดยตารางต่อไปน้ีแสดงถึงขอ้มูลเกี่ยวกบัการประเมินมูลค่ายติุธรรม
ของสินทรัพยด์งักล่าว 

(หน่วย : บำท) 
 

งบกำรเงินรวม 
สินทรัพย์ มูลค่ำยุตธิรรม  

“ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ” 
ณ วนัที่  

30 กนัยำยน 
2564 

มูลค่ำยุตธิรรม  
 
 

ณ วนัที ่ 
31 ธันวำคม 

2563 

ล ำดับช้ัน 
มูลค่ำ

ยุติธรรม 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ และข้อมูล
ที่ใช้ในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

ข้อมูลท่ี 
ไม่สำมำรถ
สังเกตได้ 
ที่มี

นัยส ำคญั 

1. เงินลงทุนในหุน้สามญั
และใบส าคญัแสดงสิทธิ
ซ้ือหุน้สามญัท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

162,245,508 102,551,406 ระดบั 1 ราคาเสนอซ้ือคร้ังสุดท้ายของตลาด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ ส้ินวนั
ท าการสุดทา้ยของรอบระยะเวลารายงาน 

ไม่เก่ียวขอ้ง 

2. เงินลงทุนในหน่วยทรัสต์
ท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

45,000,000 41,100,000 ระดบั 1 ราคาเสนอซ้ือคร้ังสุดท้ายของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ ส้ินวนั
ท าการสุดทา้ยของรอบระยะเวลารายงาน 

ไม่เก่ียวขอ้ง 
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งบกำรเงินรวม 
สินทรัพย์ มูลค่ำยุตธิรรม  

“ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ” 
ณ วนัที่  

30 กนัยำยน 
2564 

มูลค่ำยุตธิรรม  
 
 

ณ วนัที ่ 
31 ธันวำคม 

2563 

ล ำดับช้ัน 
มูลค่ำ

ยุติธรรม 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ และข้อมูล
ทีใ่ช้ในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

ข้อมูลที่ 
ไม่สำมำรถ
สังเกตได้ 

ที่มีนัยส ำคญั 

3. อสังหาริมทรัพยเ์พื่อ      
การลงทุน 

1,857,494,790 743,031,438 ระดบั 3 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด โดย
ใช้วิธีรายได้ ซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมิน
ราคาอิสระ ข้อมูลท่ีใช้ในการวดัมูลค่า
ยุติธรรม คือ ประมาณการรายได้ และ
อตัราคิดลด 

ประมาณการ
กระแสเงินสด 
และอตัราคิดลด 

(หน่วย : บำท) 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
สินทรัพย์ มูลค่ำยุตธิรรม 

“ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ” 
ณ วนัที ่ 

30 กนัยำยน 
2564 

มูลค่ำยุตธิรรม 
 
 

ณ วนัที่  
31 ธันวำคม 

2563 

ล ำดับช้ัน 
มูลค่ำ

ยุติธรรม 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ และ
ข้อมูลท่ีใช้ในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

ข้อมูลที่ 
ไม่สำมำรถ
สังเกตได้ 

ทีม่ีนัยส ำคญั 

1. เงินลงทุนในหุน้สามญั
และใบส าคญัแสดงสิทธิ
ซ้ือหุน้สามญัท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

162,245,508 102,551,406 ระดบั 1 ราคาเสนอซ้ือคร้ังสุดท้ายของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ ส้ิน
วนัท าการสุดทา้ยของรอบระยะเวลา
รายงาน 

ไม่เก่ียวขอ้ง 

2. เงินลงทุนในหน่วยทรัสต ์
ท่ีจดทะเบียนในตลาด 
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

45,000,000 41,100,000 ระดบั 1 ราคาเสนอซ้ือคร้ังสุดท้ายของตลาด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ ส้ิน
วนัท าการสุดทา้ยของรอบระยะเวลา
รายงาน 

ไม่เก่ียวขอ้ง 

3. อสังหาริมทรัพยเ์พื่อ      
การลงทุน 

1,022,816,000 - ระดบั 3 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด โดย
ใช้ วิ ธี รายได้  ซ่ึ งประเมิ น โดยผู ้
ประเมินราคาอิสระ ขอ้มูลท่ีใชใ้นการ
วดัมูลค่ายุติธรรม คือ ประมาณการ
รายได ้และอตัราคิดลด 

ประมาณการ
กระแสเงินสด 
และอตัราคิดลด 
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30. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
ตามท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2564 ของบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2564 ไดมี้มติอนุมติัการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ซ่ึงเขา้ข่ายรายการท่ีเก่ียว
โยงกนั โดยบริษทั แลนด์มาร์ค โฮลด้ิงส์ จ ากดั (“LH”) (ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยโดยตรงท่ีบริษทัถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 70 ของหุ้นทั้ งหมด) ขายหุ้นสามัญทั้ งหมดร้อยละ 100 ของบริษัท วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเต็ล จ ากัด 
(“WFH”) และบริษัท เออร์เบิน รีสอร์ท โฮเต็ล จ ากัด (“URH”) ให้กับบริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จ ากัด 
(มหาชน) (“BEYOND”) (เดิมช่ือ บริษทั ผาแดงอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน)) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวโยงกนั
กบับริษทันั้น เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มบริษทัไดด้ าเนินการขายหุ้นสามญัร้อยละ 51 ของทุน
จดทะเบียนและช าระแลว้ของ WFH และ URH ซ่ึงคิดเป็นมูลค่ารวม 2,805 ลา้นบาท และ LH ไดรั้บช าระเงิน
ค่าหุ้นแลว้ร้อยละ 95 รวมจ านวน 2,664.75 ลา้นบาท (รวมเงินมดัจ ารับค่าขายเงินลงทุนจ านวน 1,000 ลา้นบาท  
(ดูหมายเหตุขอ้ 15)) ส าหรับส่วนท่ีเหลือ LH จะไดรั้บช าระหลงัจากบรรลุเง่ือนไขตามสัญญาภายในระยะเวลา
อนัใกล ้

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการขายหุ้นสามญัส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน
และช าระแลว้ของ WFH และ URH เป็นจ านวนรวม 2,695 ลา้นบาท โดยคาดวา่จะด าเนินการไดแ้ลว้เสร็จภายใน
ระยะเวลาอนัใกล ้

31. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัท เม่ือวนัท่ี                            
12 พฤศจิกายน 2564 
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