
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 

บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

 

ความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

(“กลุ่มบริษทั”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) 

ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และงบกาํไรขาดทุน

และกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม

และเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันและหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป 

ดีเวลลอปเมนท์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของบริษัท คันทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จาํกัด 

(มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั

โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไว้

ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดของจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ

วิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนด

เหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีขา้พเจา้ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ ์                 

ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ  
 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของ

ขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํ

เร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม

และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

 
 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบที่สําคญั 

ค่าความนิยม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีค่าความนิยม

จาํนวน 3,614.38 ล้านบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากการ 

ซ้ือธุรกิจแบบยอ้นกลบัซ่ึงมีบริษทัเป็นบริษทัใหญ่

ต าม ก ฎ ห ม ายแ ต่ เป็ น ผู ้ ถู ก ซ้ื อ ใน ท างบัญ ชี  

ค่าความนิยมเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ

ของข้าพเจ้า เน่ืองจากค่าความนิยมดังกล่าวมี

จาํนวนเงินท่ีเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินรวม

ของกลุ่มบริษทั ในการประเมินการดอ้ยค่าของค่า

ความนิยมดงักล่าวผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่ง

มากในการกาํหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนจาก

แต่ละหน่วยสินทรัพย์ท่ี ก่อให้ เกิดเงินสด ซ่ึง

เก่ียวข้องกับการประเมินมูลค่ายุติธรรม การ

ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต รวมถึงการ

กาํหนดอตัราคิดลดและอตัราการเติบโตในระยะ

ยาวท่ีเหมาะสม ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่า

ของค่าความนิยมท่ีแสดงอยู่ ณ  วัน ส้ินรอบ

ระยะเวลารายงาน 

ทั้ งน้ี รายละเอียดของค่าความนิยม นโยบายการ

บญัชีและการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยม

ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ขอ้ 2.2.4 ขอ้ 3.16 และขอ้ 3.24.2 ตามลาํดบั 

 

วิธีการตรวจสอบท่ีสาํคญัรวมถึง  

• ทาํความเขา้ใจและประเมินการออกแบบและ

การปฏิบตัิตามการควบคุมภายในที่สําคญัท่ี

เกี ่ยวขอ้งกบัการประเมินการด้อยค่าของค่า

ความนิยม 

• ทดสอบความมีประสิทธิผลของการควบคุม

ภายในท่ีสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินการ

ดอ้ยค่าของค่าความนิยม 

• ทดสอบเน้ือหาสาระ โดยวิธีดงัต่อไปน้ี 

-  ตรวจสอบหลักฐานประกอบการพิจารณา

ของผูบ้ริหารเก่ียวกบัการประเมินการดอ้ยค่า

ของค่าความนิยม 

-  ประเมินความเหมาะสมของสมมติฐานท่ี

สาํคญัและวิธีการท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการประเมิน

การดอ้ยค่าของค่าความนิยม 

-  พิจารณาการแสดงรายการค่าความนิยมและ

ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้งในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบที่สําคญั 

การดาํเนินงานต่อเน่ือง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัมี

หน้ีสินหมุนเวียนรวมจาํนวน 16,417.71 ล้านบาท 

และ 6,286.54 ล้านบาท ตามลาํดับ โดยส่วนใหญ่

เป็นเจ้าหน้ีค่าก่อสร้างโครงการท่ีอยู่ระหว่างการ

พฒันาของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง หุ้นกูร้ะยะสั้นและ

ส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายใน

หน่ึงปีท่ีออกโดยบริษทั อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริหารของ

กลุ่มบริษทัเห็นวา่การจดัทาํงบการเงินโดยใชเ้กณฑ์

การดาํเนินงานต่อเน่ืองนั้นยงัคงเหมาะสม เน่ืองจาก

กลุ่มบริษทัมีแผนธุรกิจและแผนการเงินในอนาคต

ซ่ึงประกอบดว้ย ขอ้ตกลงเก่ียวกบัการจ่ายชาํระหน้ี

ในส่วนของเจ้าหน้ีค่าก่อสร้างและบันทึกความ

เข้าใจกับผูร่้วมทุนเก่ียวกับเง่ือนไขการชําระหน้ี 

กระแสเงินสดท่ีจะได้รับจากการโอนอาคารชุดใน

โครงการของบริษัทย่อย และแผนการจําหน่าย

สินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจโรงแรมของ

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง โดยแผนการจาํหน่ายสินทรัพย์

ดงักล่าวไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อ

หุ้นของบริษทัแลว้เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2564 ทั้งน้ี 

ความเป็นไปไดข้องแผนธุรกิจและแผนการเงินใน

อ น าค ต ดั งก ล่ าว มี ผ ล อ ย่ างมี นั ยสํ าคั ญ ต่ อ

ความสามารถในการจ่ายชําระหน้ีสินตามกาํหนด 

และความสามารถในการดําเนินงานต่อเน่ืองของ

กลุ่มบริษทัและบริษทั ซ่ึงต่อมาในระหว่างปี2564 

บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดด้าํเนินการจาํหน่ายสินทรัพย์

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจโรงแรมให้กบับริษทั

ย่อยสองแห่งท่ีมีการจดัตั้งข้ึนใหม่เพ่ือรองรับการ

ดาํเนินงานธุรกิจโรงแรม และไดด้าํเนินการขายหุ้น

สามญั ร้อยละ 76 ของทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้

ของบริษทัยอ่ยทั้งสองแห่งดงักล่าวใหก้บับริษทั 

 

วิ ธีการต รวจส อบ ท่ี สํ าคัญ ใน ก ารป ระเมิ น ความ

เหมาะสมของผลการประเมินของผูบ้ริหารเก่ียวกับ

ความสามารถในการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั

และบริษทั รวมถึง 

• สอบทานแผนธุรกิจและแผนการเงินในอนาคต

ของกลุ่มบริษัท รวมถึงข้อตกลงเก่ียวกับการ

จ่ายชาํระหน้ีในส่วนของเจา้หน้ีค่าก่อสร้างและ

บันทึกความเขา้ใจกับผูร่้วมทุนเก่ียวกับเง่ือนไข

การชาํระหน้ี กระแสเงินสดท่ีจะได้รับจากการ

โอนอาคารชุดในโครงการของบริษทัยอ่ย และ

แผนการจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัส่วน

งานธุรกิจโรงแรมของบริษทัย่อย ซ่ึงเก่ียวขอ้ง

กบัการประเมินความสามารถในการดาํเนินงาน

ต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัและบริษทัท่ีจดัทาํโดย

ผูบ้ริหาร ซ่ึงรวมถึงวิธีการดงัต่อไปน้ี 

- สอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบัแผนการดาํเนินงาน

ในอนาคต 

- อ่านรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุมติัแผนธุรกิจ

และแผนการเงินในอนาคตของกลุ่มบริษทั 

- พิจารณาความเพียงพอของหลกัฐานสนบัสนุน

เก่ียวกบัการดาํเนินการตามแผนการจาํหน่าย

สินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจโรงแรม 

และแผนในการจ่ายชําระคืนหน้ีสินท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 
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เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบที่สําคญั 

 

ท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง ซ่ึงผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั

คาดว่าจะสามารถดาํเนินการขายหุ้นสามญัส่วนท่ี

เหลืออีกร้อยละ 24 ของทุนจดทะเบียนและชําระ

แลว้ของบริษทัยอ่ยทั้งสองแห่งดงักล่าวไดแ้ลว้เสร็จ

ภายในระยะเวลาอนัใกล ้(ดูหมายเหตุขอ้ 10) 

 

การดําเนินงานต่อเน่ืองเป็นเร่ืองสําคัญในการ

ตรวจสอบของขา้พเจา้ เน่ืองจากความเป็นไปไดข้อง

แผนธุรกิจและแผนการเงินในอนาคตดงักล่าวมี

ผลอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถในการจ่าย

ชาํระหน้ีสินตามกาํหนด และความสามารถในการ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

 

ทั้งน้ี รายละเอียดของการประเมินความสามารถใน

การดาํเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน       

ขอ้ 1.4 

 

- พิจารณาข้อกําหนดท่ีสําคัญของหุ้นกู้และ

สัญญาเงินกู้ และตรวจสอบการปฏิบติัตาม

ขอ้กาํหนดดงักล่าว 

• วิเคราะห์และตรวจสอบประมาณการกระแส

เงินสดท่ีจดัทาํโดยผูบ้ริหาร รวมถึง 

- ประเมินความเช่ือถือไดข้องขอ้มูลซ่ึงใช้ใน

การจดัทาํประมาณการกระแสเงินสด 

- สอบถามและพิจารณาข้อสมมติท่ีใช้ในการ

จดัทาํประมาณการกระแสเงินสดและเหตุผล

สนบัสนุนขอ้สมมติดงักล่าว 

- พิจารณาข้อเท็จจริงหรือข้อมูลเพิ่มเติมนับ

จากวนัท่ีผูบ้ริหารจดัทาํประมาณการกระแส

เงินสด 

• ตรวจส อบเห ตุการณ์ ภายห ลังว ัน ส้ิ น รอบ

ระยะเวลารายงานเพื่อพิจารณาเหตุการณ์ท่ีช่วย

บรรเทาปัญหาการดาํเนินงานต่อเน่ือง หรือมี

ผลกระทบต่อความสามารถในการดาํเนินงาน

ต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
• ขอหนังสือรับรองเก่ียวกับแผนธุรกิจและ

แผนการเงินของผูบ้ริหารและความเป็นไปได้

ของแผนดงักล่าวจากผูบ้ริหาร  
• พิจารณาและประเมินความเพียงพอของการ

เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน 
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ข้อมูลอ่ืน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่

รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึง

คาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้

ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ 

การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอื่นมีความขดัแยง้ที่มีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที่ไดร้ับ

จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอ่ืนมีการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น

สาระสาํคญัหรือไม่ 
 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น

สาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูบ้ริหารหรือผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลเพื่อดาํเนินการ

แกไ้ขใหเ้หมาะสมต่อไป 

 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกาํกบัดูแลต่องบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี

โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ี

ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจาก

การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ

ของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง              

(ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจ           

ท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

 

ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลมีหน้าท่ีในการกาํกบัดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของ

กลุ่มบริษทั 
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ 

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้

อยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า

การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น

สาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่า

มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ

รวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการ

ใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย

เยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตาม

วิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและ

เหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อ

ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 

เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้  

การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี

เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ

การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร  
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• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและ

จากหลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดร้ับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคญัที่เกี่ยวกบัเหตุการณ์

หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทั

ในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้

ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งใน

งบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป 

ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของ

ขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและบริษทั

ตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 

รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์

ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายใน

กลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้า

รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้

เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  

 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีสําคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา

ของการตรวจสอบตามที่ไดว้างแผนไวแ้ละประเด็นที่มีนยัสําคญัที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึง

ขอ้บกพร่องท่ีมีนัยสําคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของ

ขา้พเจา้  

 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณ

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด

ตลอดจนเร่ืองอื่นซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ

ของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัมากท่ีสุดใน

การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสําคญัใน

การตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั

ไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่า

ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่าง

สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสาร

ดงักล่าว 

 

 

 

 ยงยทุธ  เลิศสุรพิบูล 

กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6770 

วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2565 บริษัท ดลีอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบญัชี จํากดั 



หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 971,916,675      388,328,464      389,394,898      119,906,927      

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน 6 967,521,735      1,690,993,705   334,105,931      461,166,137      

สินคา้คงเหลือ 7 -             33,259,000        -             -             

ตน้ทุนของสัญญา 8 206,011,048      304,760,154      -             -             

ทีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง

และสาธารณูปโภค 9 8,206,551,538   8,405,445,875   611,349,537      608,558,067      

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 33.2 -             -             1,814,678,083   1,760,884,124   

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 10 356,284,404      17,959,616        4,012,508          2,572,085          

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน -             42,378,289        -             -             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนหรือกลุ่มสินทรัพยที์จะจาํหน่าย

   ทีจดัประเภทเป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พอืขาย 10 1,346,428,333   -             -             -             

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 12,054,713,733 10,883,125,103 3,153,540,957   2,953,087,340   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีใชเ้ป็นหลกัประกนั 11 211,100             70,808,105        -             -             

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน 12 243,110,958      143,651,406      243,110,958      143,651,406      

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 33.3 2,000,000,000   -             -             -             

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 33.1 -             -             4,695,237,021   4,695,237,021   

ลูกหนีตามสัญญาเช่า 13 -             -             -             226,426,328      

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

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 14 1,847,982,228   743,031,438      1,022,816,000   -             

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 1,613,612,352   11,193,952,008 1,596,509,006   1,809,428,349   

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

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนนอกจากค่าความนิยม 16 11,553,486        27,995,448        9,005,495          7,362,085          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 - 52,026,395        - 52,026,395        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 9,949,036          10,229,388        3,471,489          3,766,808          

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 9,509,130,770   16,028,891,907 7,570,149,969   6,937,898,392   

รวมสินทรัพย์ 21,563,844,503 26,912,017,010 10,723,690,926 9,890,985,732   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั คนัทรี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หน่วย : บาท



หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน 18 8,729,296,821   7,603,400,596   1,879,331,303   888,728,022      

เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ทีเกิดจากสัญญา 3,479,387,929   4,187,519,552   1,261,244          1,401,244          

เงินกูย้มืระยะสัน 19 131,867,564      120,996,850      122,748,614      112,773,215      

เงินกูย้มืระยะสันจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 33.4 -             -             479,685,140      467,588,815      

ตวัแลกเงิน 20 323,606,196      389,454,054      323,606,196      389,454,054      

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 22 136,044,216      - -             -             

หุ้นกูร้ะยะสัน 24 1,950,291,734   1,991,017,063   1,950,291,734   1,991,017,063   

ส่วนของหุ้นกูร้ะยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 24 1,521,287,849   1,895,162,666   1,521,287,849   1,895,162,666   

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหนึงปี 23 145,928,934 12,200,526 8,326,575 8,431,505

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย -             2,612,368          -             -             

รวมหนีสินหมุนเวยีน 16,417,711,243 16,202,363,675 6,286,538,655 5,754,556,584

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เจา้หนีค่าก่อสร้าง 21 -             5,124,109,505 -             -             

เงินกูย้มืระยะยาว 22 -             369,114,549      -             -             

หุ้นกูร้ะยะยาว 24 -             -             20,000,000        -             

หนีสินตามสัญญาเช่า 23 355,654,755      239,863,694      8,623,224          234,437,817      

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 703,247,556      211,480,097      131,078,452      -             

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 25 19,024,147        37,686,565        17,571,468        19,954,632        

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

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 1,097,176,458 6,068,947,593 177,273,144 254,392,449

รวมหนีสิน 17,514,887,701 22,271,311,268 6,463,811,799 6,008,949,033

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

บริษทั คนัทรี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หน่วย : บาท



หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 26

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 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 27.1 1,205 -1,559,517,810 1,205 -1,559,517,810

ส่วนเกินทุนจากการตรีาคาสินทรัพย์ 14 655,549,976 -             655,549,976 -             

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

ส่วนตาํกวา่ทุนจากการซือธุรกิจแบบยอ้นกลบั -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 26.2 -1,463,342,363 -2,075,419,821 -525,639,930 -1,832,635,284

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 29 -173,908,556 -341,579,224 -92,933,049 -172,500,691

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 4,086,967,576 4,315,940,018 4,259,879,127 3,882,036,699

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (38,010,774)       324,765,724      -             -             

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 4,048,956,802 4,640,705,742 4,259,879,127 3,882,036,699

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 21,563,844,503 26,912,017,010 10,723,690,926 9,890,985,732

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั คนัทรี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม

หน่วย : บาท



หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

การดําเนินงานต่อเนือง

รายได้

รายไดจ้ากการขายอาคารชุด 3,175,633,082  3,263,199,220   -           -           

รายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 14 5,126,570         47,910,364        -           -           

รายไดเ้งินปันผลรับ 5,625,000         -            5,625,000         -           

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนเงินตราตา่งประเทศ -            231,275,054      -           -           

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

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5,934,695         -            -           -           

รายไดอื้น 14 333,835,220     11,012,760        54,867,803       54,793,114       

รวมรายได้ 3,536,504,444 3,553,397,398 70,842,680 54,793,114

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอาคารชุด 9 1,608,227,215  1,559,722,217   -           -           

ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานทางตรงทีเกิดจากอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 14 4,306,214         2,862,952          -           -           

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 181,693,103     198,981,468      2,706,511 5,350,127         

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 396,694,956     306,899,911      176,602,941 155,580,098     

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 31 39,240,988       40,167,188        39,240,988 40,167,188       

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนเงินตราตา่งประเทศ 649,771,041 -            14,914,088 3,514,425         

ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายตุิธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 14 -            22,111,925        -           -           

รวมค่าใช้จ่าย 2,879,933,517 2,130,745,661 233,464,528 204,611,838

กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนินงาน 656,570,927     1,422,651,737   (162,621,848)   (149,818,724)   

รายไดท้างการเงิน 397,003            604,193            173,024,217     168,549,799     

ตน้ทุนทางการเงิน (1,129,448,429) (609,146,299)    (374,669,145)   (416,191,007)   

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (472,480,499)    814,109,631      (364,266,776)   (397,459,932)   

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 17 356,805,379     126,087,991      (1,937,653)       (836,911)          

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปีจากการดําเนินงานต่อเนือง -829,285,878 688,021,640 -362,329,123 -396,623,021

การดําเนินงานทียกเลิก

ขาดทุนสาํหรับปีจากการดาํเนินงานทียกเลิก 10 -609,990,089 (1,094,329,733) - -

ขาดทุนสําหรับปี -1,439,275,967 -406,308,093 -362,329,123 -396,623,021

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ 29.2 88,103,026       18,440,234        -           -           

รวมรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 88,103,026 18,440,234 -           -           

รายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ 5,052,385         576,366            5,052,385         (1,236,496)       

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดให้วดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 29.1 79,567,642 (16,027,416)      79,567,642 (16,027,416)     

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

รวมรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไร

หรือขาดทุนในภายหลงั 740,170,003     (15,451,050)      740,170,003     (17,263,912)     

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสาํหรับปี - สุทธิจากภาษี 828,273,029     2,989,184          740,170,003     (17,263,912)     

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (611,002,938)    (403,318,909)    377,840,880     (413,886,933)   

บริษทั คนัทรี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท



หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่

  กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานต่อเนือง (630,253,957)    405,964,748      (362,329,123)   (396,623,021)   

   ขาดทุนจากการดาํเนินงานทียกเลิก (426,993,062)    (766,030,813)    -           -           

(1,057,247,019) (360,066,065)    (362,329,123)   (396,623,021)   

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานต่อเนือง (199,031,921)    282,056,892      -           -           

   ขาดทุนจากการดาํเนินงานทียกเลิก (182,997,027)    (328,298,920)    -           -           

(382,028,948)    (46,242,028)      -           -           

-1,439,275,967 -406,308,093 -362,329,123 -396,623,021

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่

   กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานต่อเนือง 198,019,072     408,953,932      377,840,880     (413,886,933)   

   ขาดทุนจากการดาํเนินงานทียกเลิก (426,993,062)    (766,030,813)    -           -           

(228,973,990)    (357,076,881)    377,840,880     (413,886,933)   

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานต่อเนือง (199,031,921)    282,056,892      -           -           

   ขาดทุนจากการดาํเนินงานทียกเลิก (182,997,027)    (328,298,920)    -           -           

(382,028,948)    (46,242,028)      -           -           

(611,002,938)    (403,318,909)    377,840,880     (413,886,933)   

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นจากการดําเนินงานต่อเนือง

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพืนฐาน 32 บาท (0.076) 0.049 (0.044) (0.048)

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั 32 หุ้น 8,266,128,236 8,266,127,954 8,266,128,236 8,266,127,954

ขาดทุนต่อหุ้นจากการดําเนินงานต่อเนืองและการดําเนินงานทียกเลิก

ขาดทุนต่อหุ้นขนัพืนฐาน 32 บาท (0.128) (0.044) (0.044) (0.048)

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั 32 หุ้น 8,266,128,236 8,266,127,954 8,266,128,236 8,266,127,954

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

หน่วย : บาท

บริษทั คนัทรี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

ส่วนได้เสีย รวมส่วน

ทุนทีออก ส่วนตํากว่า ส่วนเกินทุนจาก ส่วนตํากว่าทุนจาก ส่วนปรับปรุงทุน ส่วนเกินทุน ขาดทุน รวมส่วน ทีไม่มีอํานาจ ของผู้ถือหุ้น

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น การตีราคา การรวมธุรกิจ จากการซือธุรกิจ จากการเปลียนแปลง สะสม ผลกําไร (ขาดทุน) จาก ผลต่างของ รวม ของบริษัทใหญ่ ควบคุม

สามัญ สินทรัพย์ ภายใต้การควบคุม แบบย้อนกลับ สัดส่วนการถือหุ้น เงินลงทุนในตราสารทุน อัตราแลกเปลียน องค์ประกอบอืน

เดียวกัน ในบริษัทย่อย ทีกําหนดให้ จากการแปลงค่า ของส่วนของ

วัดมูลค่าด้วย งบการเงิน ผู้ถือหุ้น

มูลค่ายุติธรรมผ่าน ต่างประเทศ

กําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัที 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       

เพมิทุนหุ้นสามญัจากส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย -                -              - -              -             -                -               -                          -              -              -              1,964,600 1,964,600

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                -              - -              -             -                -359,489,699 -16,027,416 18,440,234 2,412,818 -357,076,881 -46,242,028 -403,318,909

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 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

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัที 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       

เพมิทุนหุ้นสามญั 27.1 343                        1,205                   - -              -             -                -               -                          -              -              1,548                   -              1,548                     

เพมิทุนหุ้นสามญัจากส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคุม -                -              - -              -             -                -               -                          -              -              -              19,252,450          19,252,450            

ลดมูลค่าทีตราไวข้องหุ้นเพือหักลบส่วนตาํกว่ามูลค่าหุ้นและ

ชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทั 26.2 (3,223,789,902)     1,559,517,810     - -              -             -                1,664,272,092     -                          -              -              -              -              -                

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                -              655,549,976 -              -             -                -1,052,194,634 79,567,642 88,103,026 167,670,668 -228,973,990 -382,028,948 -611,002,938

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 5,042,338,395 1,205 655,549,976 -819,437,470 -732,872,059 1,578,638,448 -1,463,342,363 -92,933,049 -80,975,507 -173,908,556 4,086,967,576 -38,010,774 4,048,956,802

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ส่วนทีเป็นของบริษัทใหญ่

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท คนัทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม

หน่วย : บาท



หมายเหตุ

ทุนทีออก ส่วนเกิน (ตํากว่า) ส่วนเกินทุนจากการ ส่วนตํากว่าทุนจาก ขาดทุนสะสม องค์ประกอบอืนของ รวมส่วน

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ตีราคาสินทรัพย์ การรวมธุรกิจภายใต้ ผลกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน ของผู้ถือหุ้น

การควบคุมเดียวกัน ในตราสารทุนทีกําหนด

วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

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

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - -                 - -397,859,517 -16,027,416 -413,886,933

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563 8,266,127,954 -1,559,517,810 -                 -819,437,470 -1,832,635,284 -172,500,691 3,882,036,699

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

เพมิทุนหุ้นสามญั 27.1 343 1,205 -                 - - - 1,548

ลดมูลค่าทีตราไวข้องหุ้นเพอืหกัลบส่วนตาํกวา่มูลค่าหุ้น

และชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทั 26.2 -3,223,789,902 1,559,517,810 -                 - 1,664,272,092 - -

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - 655,549,976 - -357,276,738 79,567,642 377,840,880

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันท ี31 ธันวาคม 2564 5,042,338,395 1,205 655,549,976 -819,437,470 -525,639,930 -92,933,049 4,259,879,127

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

บริษทั คนัทรี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย



หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

การดําเนินงานต่อเนืองและการดําเนินงานทียกเลิก

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

ขาดทุนสาํหรับปี -1,439,275,967 -406,308,093 -362,329,123 -396,623,021

ปรับปรุงดว้ย

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 356,805,379 126,087,991 -1,937,653 -836,911

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 24,058,893 32,716,951 13,325,963 14,419,082

ขาดทุนจากการขายและตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 104,485,757 276,312 2,733,943 -              

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนเงินตราตา่งประเทศ 636,342,792 -234,718,100 14,914,088 3,514,425

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ -              739,898,310 -              -              

ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายตุิธรรมของ

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน -              22,111,925 -              -              

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน (โอนกลบั) -12,346,937 11,877,159 3,932,317 3,469,253

รายไดเ้งินปันผล -5,625,000 -              -5,625,000 -              

รายไดด้อกเบีย -397,003 -604,193 -173,024,217 -168,549,799

ตน้ทุนทางการเงิน 1,129,448,429 609,146,299 374,669,145 416,191,007

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

ในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 793,496,343 900,484,561 -133,340,537 -128,415,964

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน 370,470,272 -995,960,048 -89,071,051 -32,201,516

สินคา้คงเหลือ 33,259,000 -33,259,000 -              -              

ตน้ทุนของสัญญา 98,749,106 3,976,518 -              -              

ทีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค 1,317,317,239 506,063,407 -2,791,470 -3,686,407

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 42,378,289 -13,969,567 -              -              

เงินมดัจาํจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 4,486,109 722,679,497 -              -              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 280,352 2,794,030 295,319 -334,564

บริษทั คนัทรี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท



หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน -4,913,629,082 988,865,907 996,861,458 802,849,469

เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ทีเกิดจากสัญญา -708,131,623 -254,942,992 -140,000 -              

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน -67,443,183 83,609,295 -              -              

กระแสเงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) จากการดาํเนินงาน -3,028,767,178 1,910,341,608 771,813,719 638,211,018

เงินสดรับจากเงินปันผล 5,625,000 -              5,625,000 -              

เงินสดรับจากดอกเบีย 397,003 604,193 396,177,994 174,873,322

เงินสดจ่ายตน้ทุนทางการเงิน -1,540,204,647 -751,096,987 -357,822,797 -306,331,722

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ -356,284,404 -19,049,443 -4,012,508 -2,572,085

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชใ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน -4,919,234,226 1,140,799,371 811,781,408 504,180,533

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับคืนจากเงินฝากธนาคารทีใชเ้ป็นหลกัประกนั -              1,905,643,663 -              -              

เงินสดรับคืนจากเงินให้กูย้มืระยะสันแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 4.1.3 -              -              43,179,412 800,000

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินให้กูย้มืระยะสันแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 4.1.3 -              -              -72,800,000 -168,000,000

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั -2,000,000,000 -              -              -              

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุน -1,346,428,333 -              -              -              

เงินสดรับจากการลดมูลค่าหน่วยลงทุนของสินทรัพย์

ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอืน -              5,625,000 -              5,625,000

เงินสดรับจากลูกหนีตามสัญญาเช่า -              -              -              9,800,000

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 9,803,738,318 22,000 -              -              

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยถ์าวร 4.1.1 -250,625,599 -1,248,531,557 -503,297 -20,502,388

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 4.1.2 -5,910,440 -8,183,385 -2,068,284 -2,423,665

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 6,200,773,946 654,575,721 -32,192,169 -174,701,053

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

บริษทั คนัทรี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท



หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการออกหุ้นกูร้ะยะสัน 4.2 -              1,960,856,388 -              1,960,856,388

เงินสดจ่ายชาํระคืนหุ้นกูร้ะยะสัน 4.2 -47,000,000 -              -47,000,000 -              

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

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสัน 4.1.5 และ 4.2 10,000,000 23,307,534 10,000,000 23,307,534

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

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสันจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 4.1.4 และ 4.2 -              -              -35,000,000 -219,459,829

เงินสดรับจากการออกตวัแลกเงิน 4.2 -              172,606,226 -              172,606,226

เงินสดจ่ายชาํระคืนตวัแลกเงิน 4.2 -65,000,000 -97,804,558 -65,000,000 -97,804,558

เงินสดรับจากการออกหุ้นกูร้ะยะยาว 4.2 -              -              20,000,000 -              

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว 4.2 -201,242,457 -1,409,905,154 -              -              

เงินสดจ่ายชาํระคืนหุ้นกูร้ะยะยาว 4.2 -378,700,000 -2,318,818,904 -378,700,000 -2,318,818,904

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า 4.2 -90,689,727 -27,801,293 -14,402,816 -21,942,894

เงินสดรับค่าหุ้น 1,548 -              1,548 -              

เงินสดรับค่าหุ้นของบริษทัยอ่ย

  จากส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 19,252,450 1,964,600 -              -              

กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน -753,378,186 -1,705,595,161 -510,101,268 -311,156,037

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึนสุทธิ

         ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลยีน 528,161,534 89,779,931 269,487,971 18,323,443

ผลกระทบของอัตราแลกเปลยีนทีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 55,426,677 24,505,310 -              -              

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 31 ธันวาคม 5 971,916,675 388,328,464 389,394,898 119,906,927

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั คนัทรี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

หน่วย : บาท



บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

หมายเหตุ สารบัญ 

1. การดาํเนินงานและขอ้มูลทัว่ไปของบริษทัและบริษทัยอ่ยและการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

2. เกณฑก์ารจดัทาํและนาํเสนองบการเงิน 

3. นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

4. การเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบักระแสเงินสด 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

6. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

7. สินคา้คงเหลือ 

8. ตน้ทุนของสญัญา 

9. ท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค 

10. สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนหรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจาํหน่ายท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 

 และการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

11. เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 

12. สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

13. ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 

14. อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

15. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

16. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม 

17. สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี/ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

18. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

19. เงินกูย้มืระยะสั้น 

20. ตัว๋แลกเงิน 

21. เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 

22. เงินกูย้มืระยะยาว 

23. หน้ีสินตามสญัญาเช่า 

24. หุน้กู ้

25. ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 

26. ทุนเรือนหุน้ 

 



บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

หมายเหตุ สารบัญ 

27. ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 

28. ทุนสาํรองตามกฎหมาย 

29. องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 

30. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 

31. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

32. กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 

33. รายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

34. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

35. สญัญาท่ีสาํคญั 

36. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

37. การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

38. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

39. การอนุมติังบการเงิน 

 



บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

1. การดาํเนินงานและข้อมูลท่ัวไปของบริษทัและบริษัทย่อยและการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

1.1  ขอ้มูลทัว่ไปและการดาํเนินงานของบริษทั 

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จาํกัด (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัที่จดทะเบียน

ในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2538 ต่อมาบริษทัไดจ้ดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษทั

มหาชนจาํกดั เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2540 และไดเ้ขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

เอ็ม เอ ไอ เมื่อวนัที่ 25 มิถุนายน 2550 และไดเ้ขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย (“SET”) เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 สํานักงานใหญ่ของบริษทั ตั้งอยู่เลขท่ี 898 

อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นท่ี 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ธุรกิจ

หลกัของบริษทัคือการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (Holding Company) และธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์

1.2 ขอ้มูลทัว่ไปและการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย 

1.2.1 บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 

5 กรกฎาคม 2556 โดยมีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นท่ี 20 

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบธุรกิจซ้ือขาย ให้

เช่า และดําเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ และการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding 

Company) เม่ือวันท่ี  30 พฤษภาคม 2562 บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลด้ิงส์ จํากัด ได ้            

จดทะเบียนเพิ่มสาขา จาํนวน 2 สาขา เพื่อรองรับการดาํเนินงานของธุรกิจโรงแรม ซ่ึง

ประกอบดว้ย สาขา 1 ตั้งอยู่เลขท่ี 300/1 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร และสาขา 2 ตั้ งอยู่เลขท่ี 300/2 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา      

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

1.2.2 บริษทั บีซีอีจี คนัทร่ี กรุ๊ป เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 

เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2556 โดยมีสํานกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 

ชั้นท่ี 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบธุรกิจ

รับเหมาก่อสร้างอาคาร และขายส่งวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองตกแต่งท่ีใชใ้นงานก่อสร้าง 
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1.2.3 บริษทั เจา้พระยา เอสเตต เรสซิเดน้ซ์ จาํกดั เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 

เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2557 โดยมีสํานักงานใหญ่ตั้ งอยู่เลขท่ี 898 อาคารเพลินจิต      

ทาวเวอร์ ชั้นท่ี 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เพื่อ

ประกอบธุรกิจเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยข์องโครงการเจา้พระยา เอสเตท 

1.2.4 บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จาํกดั เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศมอริเชียส

เมื่อวนัที่ 29 ตุลาคม 2556 โดยมีสํานกังานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 8th Floor, Medine Mews, 

La Chaussee Street, Port Louis, Mauritius เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน โดยการถือหุน้

ในบริษทัอ่ืน (Holding Company) 

ปัจจุบนั บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จาํกดั อยูร่ะหว่างการชาํระบญัชี (ดูหมายเหตุ

ขอ้ 33.1) 

1.2.5 บริษทั ซีจียเูค 1 จาํกดั เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศเกิร์นซีย ์เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2558 

โดยมีสํานักงานใหญ่ตั้ งอยู่ท่ี  Anson Court, La Route des Camps, St Martin, 

Guernsey, GY4 6AD เพื่อประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์

1.2.6 บริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศเกิร์นซีย ์

เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2559 โดยมีสาํนกังานใหญ่ตั้งอยูท่ี่ Anson Court, La Route des 

Camps, St Martin, Guernsey, GY4 6AD เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน โดยการถือหุน้ใน

บริษทัอ่ืน (Holding Company)  

1.3 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ท่ีปัจจุบนัได้

ขยายวงกวา้งข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทาํให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจ

และอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบ

ต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจะติดตาม

ความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองและจะประเมินผลกระทบทางการเงิน

เก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งสมํ่าเสมอ 
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1.4 การดาํเนินงานต่อเน่ือง  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนรวมจาํนวน 16,417.71 ลา้นบาท 

และ 6,286.54 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ีค่าก่อสร้างโครงการท่ีอยู่ระหว่างการ

พฒันาของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง หุ้นกูร้ะยะสั้นและส่วนของหุ้นกูร้ะยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน

หน่ึงปีท่ีออกโดยบริษทั อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัเห็นว่าการจดัทาํงบการเงินโดยใช้

เกณฑก์ารดาํเนินงานต่อเน่ืองนั้นยงัคงเหมาะสม เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีแผนธุรกิจและแผนการเงิน

ในอนาคตซ่ึงประกอบดว้ย ขอ้ตกลงเก่ียวกบัการจ่ายชาํระหน้ีในส่วนของเจา้หน้ีค่าก่อสร้างและ

บนัทึกความเขา้ใจกบัผูร่้วมทุนเก่ียวกบัเง่ือนไขการชาํระหน้ี กระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บจากการโอน

อาคารชุดในโครงการของบริษทัย่อย และแผนการจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจ

โรงแรมของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง โดยแผนการจาํหน่ายสินทรัพยด์งักล่าวได้รับการอนุมติัจากท่ี

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัแลว้เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2564 ทั้งน้ี ความเป็นไปไดข้องแผน

ธุรกิจและแผนการเงินในอนาคตดงักล่าวมีผลอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถในการจ่ายชาํระ

หน้ีสินตามกาํหนด และความสามารถในการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัและบริษทั ซ่ึงต่อมา

ในระหวา่งปี 2564 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดด้าํเนินการจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจ

โรงแรมใหก้บับริษทัยอ่ยสองแห่งท่ีมีการจดัตั้งข้ึนใหม่เพื่อรองรับการดาํเนินงานธุรกิจโรงแรม และ

ไดด้าํเนินการขายหุ้นสามญัร้อยละ 76 ของทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ของบริษทัยอ่ยทั้งสองแห่ง

ดังกล่าวให้กับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหน่ึง ซ่ึงผูบ้ริหารของกลุ่มบริษัทคาดว่าจะสามารถ

ดาํเนินการขายหุ้นสามญัส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 24 ของทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ของบริษทัยอ่ย

ทั้งสองแห่งดงักล่าวไดแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาอนัใกล ้(ดูหมายเหตุขอ้ 10) 

2.  เกณฑ์การจัดทําและนําเสนองบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกจิการ 

2.1 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

2.1.1 กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัทาํบัญชีเป็นเงินบาทและจดัทาํงบการเงินตามกฎหมายเป็น

ภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป

ในประเทศไทย 

2.1.2 งบการเงินรวมและเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมาย

ท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขัดแยง้กันหรือมีการตีความในสองภาษาท่ี

แตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินรวมและเฉพาะกิจการท่ีเป็นภาษาไทยเป็นหลกั 
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2.1.3 งบการเงินของกลุ่มบริษทัไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 เร่ือง “การนาํเสนอ

งบการเงิน” ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลังวนัท่ี 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป และตามข้อบังคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ลงวนัท่ี 2 ตุลาคม 2560 เร่ือง “การจดัทาํและส่งงบการเงินและรายการ

เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2560” และ         

ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง “กาํหนดรายการย่อท่ีต้องมีในงบการเงิน                  

(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2562” ลงวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2562 

2.1.4 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ซ่ึงนาํมาแสดงเปรียบเทียบไดม้าจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปี

ส้ินสุดวนัเดียวกนัซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

2.1.5 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของ

งบการเงิน ยกเวน้ตามท่ีไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ดูหมายเหตุขอ้ 3) 

2.2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินรวม 

2.2.1 งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 

บริษัทย่อย จดทะเบียนใน ประเภทธุรกจิ อตัราการถือหุ้น 

   โดยบริษัท (ร้อยละ) 

   ณ วนัที ่ ณ วนัที ่

   31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

   2564 2563 

บริษัทย่อยทางตรง     

บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั ประเทศไทย ซ้ือขาย ใหเ้ช่าและดาํเนินงาน 70.00 70.00 

  ดา้นอสังหาริมทรัพย ์   

  และถือหุน้ในบริษทัอ่ืน   

บริษทั บีซีอีจี คนัทร่ี กรุ๊ป เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั ประเทศไทย รับเหมาก่อสร้างอาคาร และขายส่ง 99.99 99.99 

  เคร่ืองตกแตง่ท่ีใชใ้นงานก่อสร้าง   

บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จาํกดั มอริเชียส ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

บริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั เกิร์นซีย ์ ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน 96.45 96.45 
     

บริษัทย่อยทางอ้อม     

บริษทั เจา้พระยา เอสเตต เรสซิเดน้ซ์ จาํกดั ประเทศไทย ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยข์อง 54.55(1) 66.70(1) 

  โครงการเจา้พระยา เอสเตท   

บริษทั ซีจียเูค 1 จาํกดั เกิร์นซีย ์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ 96.45(2) 96.45(2) 

(1) บริษทัถือหุน้ทางออ้มผา่นบริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั อตัราการถือหุน้ไดร้วมหุน้บุริมสิทธิซ่ึงมีสิทธิออกเสียงไดห้น่ึงเสียงต่อหุน้ 

บุริมสิทธิ 50 หุน้ท่ีถืออยู ่
(2) บริษทัถือหุน้ทางออ้มผา่นบริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั 
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บริษทันํางบการเงินของบริษทัย่อย (รวมบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นทางอ้อม) มาจดัทาํ       

งบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัมีอาํนาจควบคุมทั้งทางตรงและทางออ้มในการกาํหนด

นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัส้ินสุดการควบคุม

บริษทัยอ่ยนั้น 

2.2.2 บริษทันาํงบการเงินของบริษทัย่อย (รวมบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นทางออ้ม) มาจดัทาํ

งบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัมีอาํนาจควบคุมทั้งทางตรงและทางออ้มในการกาํหนด

นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัส้ินสุดการควบคุม

บริษทัยอ่ยนั้น  

2.2.3 งบการเงินรวมเป็นการรวมรายการบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยไดต้ดัรายการคา้

และยอดคงเหลือระหวา่งกนั ตลอดจนกาํไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนออกจากงบการเงินน้ีแลว้ 

งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดป้รับปรุงใหมี้การใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบั

ของบริษทัในการจดัทาํงบการเงินรวม ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมได้

แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบกาํไรขาดทุนและ

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวม 

2.2.4 ค่าความนิยม 

เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2556 บริษทัไดซ้ื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (ทรัพยสิ์น หน้ีสิน สิทธิ 

หน้าท่ี และภาระผูกพัน) จากกลุ่มบริษัท แลนด์มาร์ค ดีเวลล็อปเม้นท์ กรุ๊ป จํากดั 

(“LDG”) ภายหลังการรวมกิจการและโอนกิจการทั้ งหมดแล้ว บริษัท แลนด์มาร์ค                           

ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์กรุ๊ป จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการและไดด้าํเนินการจดทะเบียนชาํระบญัชี 

แลว้ในวนัเดียวกนั ทาํให้ผูถื้อหุ้นกลุ่ม LDG เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัซ่ึงถือหุ้น

ของบริษทัเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ และมีอาํนาจควบคุม

บริษทั จึงถือเป็นการซ้ือธุรกิจแบบยอ้นกลบั (Reverse Takeover) ตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 เร่ืองการรวมธุรกิจ ซ่ึงมีบริษทัเป็นบริษทัใหญ่ตามกฎหมายแต่เป็น

ผูถู้กซ้ือในทางบญัชี ทั้งน้ี ส่วนต่างของตน้ทุนการรวมธุรกิจท่ีสูงกวา่ส่วนไดเ้สียของผูถู้กซ้ือ

ทางบญัชีในมูลค่ายุติธรรมสุทธิแสดงเป็นค่าความนิยมจาํนวน 3,614.38 ลา้นบาท 

ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 
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2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

สาํหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและกรอบแนวคิด

สาํหรับการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ี

มีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงการ

อา้งอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การปรับปรุงคาํนิยามของธุรกิจ 

การปรับปรุงคาํนิยามของความมีสาระสาํคญั และขอ้กาํหนดทางการบญัชีเก่ียวกบัการปฏิรูปอตัรา

ดอกเบ้ียอ้างอิง การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินด ังกล่าวมาถือปฏิบตัิน้ี ไม่มี

ผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

2.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (“TFRS 16”) ไดเ้พิ่มขอ้กาํหนด

เก่ียวกบัขอ้ยกเวน้ชัว่คราวสําหรับการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ระยะท่ี 2 โดยกิจการตอ้งถือ

ปฏิบติัตามการปรับปรุงดงักล่าวกบังบการเงินประจาํปีสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบังคบั

ใชไ้ด ้ซ่ึง TFRS 16 ฉบบัปรับปรุงน้ีไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2564 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเกี่ยวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง 

ไดแ้ก่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง สัญญาประกนัภยั มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือ

วนัท่ี 28 มิถุนายน 2564 และจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี อนุญาตให้กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผล

บงัคบัใช ้การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว สืบเน่ืองมาจากการปฏิรูป

อตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ระยะท่ี 2 โดยไดเ้พิ่มขอ้ผ่อนปรนสาํหรับการเปล่ียนแปลงในกระแสเงิน

สดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน ที่เกิดจากการปฏิรูปอตัรา

ดอกเบ้ียอา้งอิง รวมทั้งขอ้ยกเวน้สําหรับการถือปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดของการบญัชีป้องกนั

ความเส่ียงโดยเฉพาะเป็นการชัว่คราว และการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมตาม TFRS 7 
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ทั้งน้ีผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งมาเร่ิมถือปฏิบติั

กับงบการเงินของบริษทัเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังค ับใช้ 

โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดงักล่าวท่ีมีต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 

3.  นโยบายการบญัชีท่ีสําคญั 

3.1 กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายดงัต่อไปน้ี 

3.1.1 รายไดจ้ากการขายหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัรับรู้เป็นรายไดท้ั้งจาํนวนเม่ือการควบคุม

หน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัถูกโอนใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ การวดัมูลค่าของรายไดจ้ะพิจารณา

จากขอ้กาํหนดในสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 

3.1.2 รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

3.1.3 รายไดเ้งินปันผลบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในวนัท่ีบริษทัมี

สิทธิไดรั้บเงินปันผล ในกรณีเงินปันผลท่ีไดรั้บจากหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของ

ตลาดจะพิจารณาจากวนัท่ีมีการประกาศสิทธิการรับปันผล 

3.1.4 รายไดค่้านายหนา้ รายไดด้อกเบ้ีย รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

3.2 รายการส่งเสริมการขายท่ีระบุในสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีการรับรู้รายการส่งเสริมการขายท่ีระบุในสัญญาท่ีทาํกับลูกคา้ โดย

ใหก้บัลูกคา้เม่ือมีการจดทะเบียนโอนหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั ดงัน้ี 

3.2.1 การใหสิ้นคา้ (ท่ีเป็นของแถม) เช่น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองตกแต่ง  

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีการให้สินคา้กับลูกคา้เม่ือลูกคา้จดทะเบียนโอนหน่วยใน

อาคารชุดพกัอาศยั ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาว่าสินคา้ท่ีให้เหล่าน้ี

เป็นส่วนควบของหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัซ่ึงเป็นภาระหลกัท่ีกลุ่มบริษทัและ

บริษทัตอ้งส่งมอบให้ลูกคา้ตามสัญญา ดงันั้นกลุ่มบริษทัและบริษทัจึงบนัทึกตน้ทุน

ของรายการเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขายอาคารชุด 
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3.2.2 ส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายใหลู้กคา้ 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีการจ่ายค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนหน่วยในอาคารชุด

พกัอาศยัหรือจ่ายค่าใชจ่้ายส่วนกลางนิติบุคคลของโครงการอาคารชุดพกัอาศยั โดย

จ่ายแทนลูกค้าเม่ือลูกค้าจดทะเบียนโอนบ้านหรือหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาว่ารายการเหล่าน้ีเป็นส่ิงตอบแทนท่ีจ่าย

ให้ลูกคา้ ดงันั้นกลุ่มบริษทัและบริษทัจึงบนัทึกรายการดงักล่าวเป็นส่วนหักจาก

มูลค่ารายไดจ้ากการขายอาคารชุด 

3.3 ตน้ทุนขายหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั  

บริษทัไดท้าํการแบ่งสรรตน้ทุนการพฒันาทั้งหมดท่ีคาดวา่จะเกิด (โดยคาํนึงถึงตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงดว้ย) 

ให้กบัหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัท่ีขายไดต้ามเกณฑ์พื้นท่ีขายและพิจารณาประกอบกบัราคาขาย 

แลว้รับรู้เป็นตน้ทุนขายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธ์ิ

บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือมีการขาย 

3.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ไดแ้ก่ เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารไม่รวมเงินฝากธนาคาร 

ซ่ึงมีกาํหนดคืนเกินกวา่ 3 เดือน และเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั 

3.5 ลูกหน้ีการคา้  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน แสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ

เกิดข้ึน 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนเปิดเผยไวห้มายเหตุขอ้ 3.11 

3.6 สินคา้คงเหลือ 

สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่  

ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซ้ือ 

ตน้ทุนแปลงสภาพหรือตน้ทุนอ่ืนเพื่อใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั  

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ี

จาํเป็นโดยประมาณในการขาย 
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3.7 กลุ่มสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน และกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายเม่ือมี

ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากท่ีมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกว่า

มาจากการใชสิ้นทรัพยน์ั้นต่อไป โดยมีเง่ือนไขว่าสินทรัพยห์รือกลุ่มสินทรัพยน์ั้นตอ้งมีไวพ้ร้อม

ขายในสภาพปัจจุบนั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลงท่ีเป็นปกติและถือปฏิบติักนัทัว่ไปสําหรับการขายกลุ่ม

สินทรัพยเ์หล่านั้น และการขายตอ้งมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสูงมาก 

หากกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจาํหน่ายส่งผลให้บริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย บริษทัจะจัด

ประเภทรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยเหล่านั้นเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถือไวเ้พื่อ

ขายเม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขขา้งตน้ โดยไม่คาํนึงถึงวา่บริษทัยงัคงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

ในบริษทัยอ่ยดงักล่าวหลงัการขายหรือไม่  

หากกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจาํหน่ายเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ เงินลงทุน

ดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายเม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขขา้งตน้และหยุดใชว้ิธี

ส่วนไดเ้สียเม่ือจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนหรือส่วนประกอบของกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิกท่ีถือไวเ้พื่อขาย วดัมูลค่าดว้ย

จาํนวนท่ีตํ่ากวา่ระหวา่งมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 

3.8 ท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค 

ที่ดินและตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภคแสดงในราคาทุนของแต่ละ

โครงการหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บแลว้แต่อยา่งใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนประกอบดว้ยท่ีดิน 

ค่าพฒันาท่ีดิน ค่าก่อสร้างอาคารชุด ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัโครงการและตน้ทุนการ

กู้ยืมท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงจะหยุดบันทึกต้นทุนการกู้ยืมเข้ามาเป็นต้นทุนเม่ือพร้อมท่ีจะขายหรือ

โครงการหยดุพฒันา 

3.9 ตน้ทุนของสญัญา 

กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ เช่นค่านายหนา้ในการขาย 

และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ในลกัษณะเดียวกนัเป็นสินทรัพยแ์ละตดัเป็นค่าใชจ่้ายอย่างเป็นระบบและ

สอดคลอ้งกบัรูปแบบการรับรู้รายไดต้ามสัญญา และจะบนัทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  

ของสินทรัพย ์เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่าส่ิงตอบแทนท่ีจะไดรั้บหักดว้ยตน้ทุน              

ค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ 
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3.10 ตน้ทุนการกูย้มื 

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ท่ีใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ท่ีต้องใช้ระยะ

เวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ไดถู้กนําไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์

จนกว่าสินทรัพยน์ั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ามประสงค์ ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็น

ค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้ืมประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนท่ี

เก่ียวเน่ืองจากการกูย้มืนั้น 

3.11 เคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษทั

เม่ือกลุ่มบริษทัเป็นคู่สญัญาตามขอ้กาํหนดของสญัญาของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม ตน้ทุนการทาํ

รายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือ การออกตราสารสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

(นอกจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน) 

เพิ่มหรือหักจากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินตามความเหมาะสม 

เม่ือรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ตน้ทุนการทาํรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือสินทรัพยท์างการเงิน

หรือหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน รับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 

3.11.1 สินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีรับรู้ทั้งหมดวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือ

มูลค่ายติุธรรม ข้ึนอยูก่บัการจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงิน 

การจัดประเภทรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีเขา้เง่ือนไขการวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

• สินทรัพยท์างการเงินท่ีถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์การถือครอง

สินทรัพยท์างการเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสญัญา และ 

• ขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ซ่ึงทาํให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึง

เป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีกาํหนดไว ้



 
- 11 - 

 

 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีเขา้เง่ือนไขการวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

• สินทรัพยท์างการเงินถูกถือตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อทาํให้สาํเร็จทั้ง

รับกระแสเงินสดตามสญัญาและเพื่อขายสินทรัพยท์างการเงิน 

• ขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ซ่ึงทาํให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึง

เป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีกาํหนดไว ้

โดยปกติ สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนทั้งหมดวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรหรือขาดทุน 

กลุ่มบริษทัปฏิบติัดงัต่อไปน้ีกบัสินทรัพยท์างเงินท่ีเม่ือเลือกรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก

แลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้

ตราสารทุนท่ีเลือกกาํหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัอาจเลือกให้เงินลงทุนในตราสารทุน

แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (เป็นรายตราสาร) ทั้งน้ีเม่ือ

เลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้ 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน            

วดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมรวมตน้ทุนการทาํรายการ 

รายการดงักล่าววดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมกบักาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนและสาํรองการวดัมูลค่า

เงินลงทุนสะสม ผลสะสมกาํไรหรือขาดทุนจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เป็น

กาํไรหรือขาดทุนเม่ือตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน รายการดงักล่าวจะโอนไป

กาํไรสะสมแทน 

เงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุนเหล่าน้ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนตาม TFRS 9 

เวน้แต่เงินปันผลดงักล่าวจะแสดงอย่างชดัเจนว่าเป็นส่วนหน่ึงในการชดเชยตน้ทุน

ของเงินลงทุน เงินปันผลรวมอยูใ่นรายการรายไดท้างการเงินในกาํไรหรือขาดทุน 
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กลุ่มบริษทัเลือกกาํหนดให้เงินลงทุนในตราสารทุนทั้งหมดท่ีไม่ใช่ถือไวเ้พื่อการคา้

แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ณ วนัท่ีนาํ TFRS 9 มาปฏิบติั

ใชค้ร้ังแรก 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนสําหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบั

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า ลูกหน้ีการคา้ และสินทรัพยที์่เกิดจากสัญญา จาํนวนเงินของ

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจะถูกวดัมูลค่าใหม่ทุกวนัท่ีรายงานเพื่อให้

สะทอ้นการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงดา้นเครดิตจากท่ีเคยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก

ของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุเสมอ

สาํหรับลูกหน้ีการคา้ สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา และลูกหน้ีตามสัญญาเช่า ผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบัสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ี ประมาณการโดยใช้

ตารางการตั้งสํารองข้ึนอยู่กบัขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต

ของกลุ่มบริษทัปรับปรุงดว้ยปัจจยัเฉพาะของผูกู้ย้ืม สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจทัว่ไป 

และการประเมินทิศทางทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน รวมถึงมูลค่า

เงินตามเวลาตามความเหมาะสม 

การตัดรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินเมื่อมีขอ้มูลที่บ่งช้ีว่าลูกหน้ีมีปัญหา

ดา้นการเงินอย่างร้ายแรงและไม่มีความเป็นไปได้ท่ีจะได้รับคืน เช่น เม่ือลูกหน้ีอยู่

ระหวา่งชาํระบญัชี หรือลม้ละลาย หรือคาดวา่จะไม่ไดรั้บชาํระ สินทรัพยท์างการเงิน

ท่ีถูกตัดรายการอาจข้ึนอยู่กับวิธีการบังคบัภายใต้กระบวนการทวงถามของกลุ่ม

บริษทัโดยใชค้าํปรึกษาทางกฎหมายตามความเหมาะสม เงินท่ีไดรั้บคืนรับรู้ในกาํไร

หรือขาดทุน 
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การวัดมลูค่าและการรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 

การวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนเป็นการคาํนวณความน่าจะเป็น

ของการปฏิบติัผิดสัญญา ร้อยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีปฏิบติั

ผิดสัญญา (เช่น ผลกระทบของความเสียหายหากมีการผิดสัญญา) และยอดหน้ี

เมื่อลูกหน้ีปฏิบติัผิดสัญญา การประเมินคาํนวณความน่าจะเป็นของการปฏิบติัผิด

สญัญาและร้อยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีปฏิบติัผิดสัญญาข้ึนอยู่

กบัขอ้มูลในอดีตปรับปรุงดว้ยการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต สาํหรับยอดหน้ี

เม่ือลูกหน้ีปฏิบติัผิดสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินแสดงโดยมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้

ของสินทรัพย ์ณ วนัท่ีรายงาน  

สาํหรับสินทรัพยท์างการเงิน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนประมาณการดว้ย

ผลต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสัญญาทั้งหมดซ่ึงกลุ่มบริษทัตอ้งไดรั้บและกระแส                

เงินสดทั้ งหมดซ่ึงกลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับคิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงเม่ือ

เร่ิมแรก สาํหรับลูกหน้ีตามสญัญาเช่า กระแสเงินสดท่ีใชเ้พื่อระบุผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี

คาดว่าจะเกิดข้ึนควรสอดคลอ้งกบักระแสเงินสดท่ีใชใ้นการวดัมูลค่าลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าตามท่ีกาํหนดใน TFRS 16 เร่ือง สญัญาเช่า 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการด้อยค่าในกาํไรหรือขาดทุนสําหรับ

เคร่ืองมือทางการเงินทั้งหมดเพื่อปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งผา่นบญัชีค่าเผื่อ

ผลขาดทุน  

3.11.2 หน้ีสินทางการเงิน 

หน้ีสินทางการเงินทั้งหมดวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยใชว้ิธีดอกเบ้ีย

ท่ีแทจ้ริงหรือดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

หนีสิ้นทางการเงินท่ีวัดมลูค่าภายหลงัด้วยราคาทุนตัดจาํหน่าย 

หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่เป็น (1) ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายท่ีรับรู้โดยผูซ้ื้อใน

การรวมธุรกิจ (2) ถือไวเ้พื่อคา้ หรือ (3) เลือกกาํหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น

กาํไรหรือขาดทุน วดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
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วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเป็นวิธีการคาํนวณราคาทุนตดัจาํหน่ายของหน้ีสินทางการเงิน

และปันส่วนดอกเบ้ียจ่ายตลอดช่วงระยะเวลาท่ีเก่ียวขอ้ง อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงคือ

อตัราที่ใชใ้นการคิดลดประมาณการเงินสดจ่ายในอนาคต (รวมถึงค่าธรรมเนียม

และตน้ทุนในการรับและจ่ายทั้งหมด ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ตน้ทุนการทาํรายการ และส่วนเกินหรือส่วนลดมูลค่าอ่ืนๆ) ตลอดอายุท่ีคาดไวข้อง

หน้ีสินทางการเงินหรือ (ตามความเหมาะสม) ระยะเวลาท่ีสั้นกวา่ เพื่อใหไ้ดร้าคาทุน

ตดัจาํหน่ายของหน้ีสินทางการเงิน 

การตัดรายการของหนีสิ้นทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงิน เฉพาะเม่ือภาระผูกพนัของกลุ่มบริษทัไดมี้

การปฏิบติัตามแลว้ ไดมี้การยกเลิก หรือส้ินสุด ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชี

ของหน้ีสินทางการเงินท่ีตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายและคา้งจ่ายรับรู้ในกาํไร

หรือขาดทุน 

3.12 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการดว้ยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า 

(ถา้มี) บริษทัจะบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบกาํไรขาดทุนและ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าว เป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษทัมี

อาํนาจควบคุมทั้ งทางตรงหรือทางอ้อม โดยอาํนาจในการควบคุม หมายถึง อาํนาจในการ

กาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของกิจการ เพื่อให้ได้มาซ่ึงประโยชน์จาก

กิจกรรมของกิจการนั้น 

3.13 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ไดแ้ก่ อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้

ค่าเช่าหรือจากมูลค่าท่ีเพิ่มข้ึนหรือทั้งสองอยา่ง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้น

การผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือใหบ้ริการหรือใชใ้นการบริหารงาน 

กลุ่มบริษัทและบริษัทบันทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในราคาทุน 

รวมถึงต้นทุนการทํารายการท่ีเก่ียวข้อง และหลังจากนั้ นกลุ่มบริษัทและบริษัทจะบันทึก

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรม ซ่ึงมีการประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ 
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ตน้ทุนของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท่ีไดม้าโดยการซ้ือ ประกอบดว้ย ราคาซ้ือและรายจ่าย

ทางตรงใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัหาสินทรัพย ์ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพสาํหรับบริการทางกฎหมาย 

ค่าภาษีในการโอนสินทรัพย ์และตน้ทุนในการทาํรายการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของ

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึน 

3.14 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ท่ีดิน แสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัและบริษทัแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและ

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าเส่ือมราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ

ของสินทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี 

อาคาร-โรงแรม 50 ปี 

อุปกรณ์โรงแรม 5 - 15 ปี 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 5 ปี 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 3 และ 5 ปี 

เคร่ืองใชส้าํนกังานและอุปกรณ์ 3 และ 5 ปี 

อุปกรณ์อ่ืน 5 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 

กาํไรหรือขาดทุนจากการขายหรือตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน

และกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีมีการขายหรือตดัจาํหน่ายสินทรัพยน์ั้น 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้าง

สินทรัพยท่ี์กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พื่อให้สินทรัพยน์ั้นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตาม

วตัถุประสงค ์ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย์

และตน้ทุนการกูย้มื 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบาํรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ จะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน

และกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเม่ือเกิดข้ึน 
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3.15 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยมแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่า

เผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ซ่ึงจะมีการทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจาํทุกปี โดยค่าเผื่อการดอ้ยค่าจะ

บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ค่าตดัจาํหน่ายบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน คาํนวณโดย

วิธีเส้นตรงตามระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืน 

ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไดด้งัน้ี 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 ปี 

3.16 การรวมธุรกิจและค่าความนิยม 

บริษทับนัทึกบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามวิธีซ้ือ โดยบริษทั (ผูซ้ื้อ) วดัมูลค่าตน้ทุน

การซ้ือธุรกิจดว้ยผลรวมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ 

สาํหรับจาํนวนของส่วนของผูท่ี้ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง ผูซ้ื้อ

จะวดัมูลค่าส่วนของผูท่ี้ไม่มีอาํนาจควบคุม (ถา้มี) ในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือมูลค่าของ

สินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสดัส่วนของหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้ไม่มีอาํนาจควบคุมนั้น 

บริษทับนัทึกตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีตน้ทุนดงักล่าวเกิดข้ึนและ

เม่ือไดรั้บบริการ  

บริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกวา่

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการท่ีไดม้า  

บริษทัแสดงค่าความนิยมหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า โดยจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี

หรือเม่ือใดกต็ามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า บริษทัจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวมกิจการ

ให้กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) 

ท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เพิ่มข้ึนจากการรวมกิจการ และบริษทัจะทาํการประเมินมูลค่าท่ีคาดวา่

จะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของ

สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด) หากมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิด

เงินสดตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี บริษทัจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน และบริษทัไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมไดใ้นอนาคต 
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3.17 ภาษีเงินได ้

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ยจาํนวนรวมของภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนัและภาษีเงินได้

รอการตดับญัชี 

ภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั 

ภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั คือ จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้ตอ้งชาํระโดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีสาํหรับปี 

กําไรทางภาษีแตกต่างจากกําไรท่ีแสดงในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

เน่ืองจากกาํไรทางภาษีไม่ไดร้วมรายการท่ีสามารถถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษีในปีอ่ืนๆ 

และไม่ไดร้วมรายการท่ีไม่สามารถถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี ภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั

คาํนวณโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีบงัคบัใชอ้ยู ่ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งมูลค่าทางบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินในงบการเงินกบัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีใชใ้นการคาํนวณกาํไรทางภาษี (ฐานภาษี) 

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวทุกรายการ 

และรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวเท่าท่ีมีความเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่ว่ากาํไรทางภาษีจะมีจาํนวนเพียงพอท่ีจะนาํผลแตกต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ได้

โดยมีการทบทวนมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีในรายงาน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกปรับลดลง 

เม่ือกาํไรทางภาษีท่ีจะนํามาใช้ประโยชน์ลดลง การกลบัรายการจะทาํเม่ือมีความเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัและบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ

ตดับญัชีบางส่วนหรือทั้งหมดมาใชป้ระโยชน์ได ้ 

กลุ่มบริษทัและบริษทัคาํนวณมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัราภาษี

ท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือในปีท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระ

หน้ีสินภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใชภ้ายใน

ส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

รายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนัจะหกักลบกนัไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัและบริษทั

มีสิทธิตามกฎหมายในการนาํสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวมาหักกลบกนั กลุ่มบริษทัและบริษทั

ตั้งใจจะชาํระหน้ีสินดังกล่าวด้วยยอดสุทธิหรือตั้ งใจจะรับชําระสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในเวลา

เดียวกันและทั้ งสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

เก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานการจดัเกบ็ภาษีเดียวกนั 
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กลุ่มบริษทัและบริษทัแสดงรายการค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดห้รือรายไดภ้าษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั

กาํไรหรือขาดทุนไวใ้นงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

จะบันทึกโดยตรงไปยงังบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น ถ้าภาษีเงินได้ท่ีเกิดข้ึนนั้ น

เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

3.18 ผลประโยชน์พนกังาน 

3.18.1 ผลประโยชน์ระยะสั้น 

กลุ่มบริษัทและบริษัทบันทึกเงินสมทบกองทุนทดแทนเป็นค่าใช้จ่ายของรอบ

ระยะเวลาบญัชี 

กลุ่มบริษัทและบริษัทจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเล้ียงชีพโดยบันทึกเป็น

ค่าใชจ่้ายของรอบระยะเวลาบญัชี 

3.18.2 ผลประโยชน์ระยะยาว 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีภาระสาํหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงาน

ตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงกลุ่มบริษทัและบริษทัถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการ

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน 

บริษทับนัทึกภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานตามพระราชบญัญติั

คุม้ครองแรงงาน โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit 

Method) ซ่ึงคาํนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ จากข้อสมมติฐานทาง

คณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน โดยใชปั้จจยัต่าง ๆ รวมทั้ง

การประเมินถึงอายแุละจาํนวนปีการทาํงานโดยเฉล่ียของพนกังาน อตัราการลาออก

จากงานของพนกังาน สมมติฐานในการปรับเงินเดือนข้ึนในอนาคต และอตัรามรณะ 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานไดพ้ิจารณาคิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั ณ วนัท่ี

ในงบแสดงฐานะการเงิน ภายใตส้มมติฐานท่ีพนักงานในแต่ละช่วงอายุจะทาํงาน

กบับริษทัจนครบอายเุกษียณ ทั้งน้ีอตัราคิดลดที่ใชใ้นการคาํนวณภาระผูกพนั

ผลประโยชน์ของพนักงานหลงัออกจากงานนั้น อา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของ

พนัธบตัรรัฐบาล 

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานท่ีกาํหนดไว ้

สําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานรับรู้ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
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3.19 ประมาณการหน้ีสิน 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้เป็นหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินเม่ือกลุ่มบริษทัและบริษทั

มีภาระผกูพนัในปัจจุบนั ซ่ึงเกิดจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีจะสูญเสีย

ทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชาํระภาระผูกพนัดงักล่าว โดยสามารถประมาณ

มูลค่าภาระผกูพนัไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

3.20 กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกรายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนดงัน้ี 

3.20.1 รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

- รายการท่ีเกิดข้ึนระหว่างปีแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี

เกิดรายการหรืออตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียท่ีเหมาะสมสาํหรับรอบระยะเวลาปัจจุบนั 

- สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อตัราแลกเปล่ียนตามประกาศของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย 

- กาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดจากการจ่ายชาํระเงิน

และการแปลงค่า รับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน  

3.20.2  หน่วยงานในต่างประเทศ 

- สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้

อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 

- รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้

อตัราแลกเปล่ียนซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราแลกเปล่ียนจริง ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

- ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ บนัทึก

ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง

จากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศในองคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 

- เม่ือมีการชาํระหน้ีรายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีกบัหน่วยงานใน

ต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายวา่จะมีแผนการชาํระหน้ีหรือไม่มี

ความเป็นไปไดว้่าจะชาํระเงินในอนาคตอนัใกล ้กาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน

จากรายการทางการเงินดงักล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิ

ในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการ

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุน้จนกวา่มีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 
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3.21 สญัญาเช่า 

กลุ่มบริษัทท่ีเป็นผู้เช่า 

กลุ่มบริษทัประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ ณ วนัเร่ิมตน้

ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวขอ้งกบั

ทุกขอ้ตกลงสัญญาเช่าท่ีเป็นสัญญาเช่า ยกเวน้สัญญาเช่าระยะสั้น (อายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือ

นอ้ยกว่า) และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่า เช่น แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล รายการ

ท่ีมีมูลค่าเล็กนอ้ย เช่น เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน และโทรศพัท ์สัญญาเช่าเหล่าน้ี กลุ่มบริษทัรับรู้

การจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนินงานดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า  

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ียงั

ไม่ไดจ้่ายชาํระ ณ วนันั้น โดยคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า แต่หากอตัรานั้น

ไม่สามารถกาํหนดได ้กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่ม 

การจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าท่ีรวมอยูใ่นการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสญัญาเช่า ประกอบดว้ย 

• การจ่ายชาํระคงท่ี (รวมถึง การจ่ายชาํระคงท่ีโดยเน้ือหา) หกัลูกหน้ีส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าใด ๆ 

• การจ่ายชาํระค่าเช่าผนัแปรท่ีข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรา ซ่ึงการวดัมูลค่าเร่ิมแรกใชด้ชันีหรืออตัรา 

ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล 

• จาํนวนเงินท่ีคาดวา่ผูเ้ช่าจะจ่ายชาํระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 

• ราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธิเลือกนั้น 

• การจ่ายชาํระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าผูเ้ช่า

จะใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิกสญัญาเช่า 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าแยกแสดงบรรทดัในงบแสดงฐานะการเงิน 

การวดัมูลค่าภายหลงัของหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดยการเพิ่มมูลค่าตามบญัชีเพื่อสะทอ้นดอกเบ้ีย

จากหน้ีสินตามสัญญาเช่า (ใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง) และลดมูลค่าตามบญัชีเพื่อสะทอ้นการชาํระ

การจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าท่ีจ่ายชาํระ 
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กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ (โดยการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้เก่ียวขอ้ง) 

เม่ือเกิดเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี 

• มีการเปล่ียนแปลงอายสุัญญาเช่า หรือมีเหตุการณ์สาํคญั หรือการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ 

ท่ีส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกในการซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง ในกรณี

ดงักล่าวหน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหม่โดยคิดลดการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีปรับปรุง

โดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีปรับปรุง 

• มีการเปล่ียนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดชันีหรืออตัรา หรือ

การเปล่ียนแปลงจาํนวนเงินท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ ใน

กรณีดังกล่าวหน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหม่โดยคิดลดการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าท่ี

ปรับปรุงโดยใชอ้ตัราคิดลดเดิม (เวน้แต่การเปล่ียนแปลงการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าเป็นผลมา

จากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียลอยตวั ในกรณีดงักล่าวใชอ้ตัราคิดลดท่ีปรับปรุง) 

• มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและหรือการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าไม่บนัทึกเป็นสัญญาเช่า

แยกต่างหาก ในกรณีน้ีหน้ีสินตามสญัญาเช่าวดัมูลค่าใหม่ข้ึนอยูก่บัอายสุัญญาเช่าของสัญญาเช่า

ท่ีเปล่ียนแปลงโดยคิดลดการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีปรับปรุงดว้ยอตัราคิดลดท่ีปรับปรุง                  

ณ วนัท่ีการเปล่ียนแปลงสญัญามีผล 

กลุ่มบริษทัไม่มีรายการปรับใด ๆ ดงักล่าวแสดงในระหวา่งงวด 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ย การวดัมูลค่าเร่ิมแรกกบัหน้ีสินตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวขอ้ง 

การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าใด ๆ ท่ีจ่ายชาํระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผล

หักส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บใด ๆ และตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกใด ๆ การวดัมูลค่าภายหลงั

ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชโ้ดยใชร้าคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

เมื่อกลุ่มบริษทัมีประมาณการตน้ทุนที่จะเกิดข้ึนในการร้ือและการขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง 

การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงให้อยู่ในสภาพตามท่ี

กาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญาเช่า ประมาณการดงักล่าวรับรู้และวดัมูลค่าตาม

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์

อาจเกิดข้ึน เพื่ออธิบายตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ตน้ทุนรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของ

สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้เก่ียวขอ้ง เวน้แต่ตน้ทุนเหล่านั้นเกิดข้ึนเพื่อผลิตสินคา้คงเหลือ 
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สินทรัพยสิ์ทธิการใชคิ้ดค่าเส่ือมราคาตลอดช่วงเวลาท่ีสั้นกว่าของอายสุัญญาเช่าและอายุการใช้

ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หากสัญญาเช่าโอนความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงหรือ

ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้สะทอ้นวา่ กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ สินทรัพยสิ์ทธิการใช้

ท่ีเก่ียวขอ้งคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้การคิดค่าเส่ือม

ราคาเร่ิม ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้สดงรวมอยูใ่นรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน 

กลุ่มบริษทัปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์เพื่อประเมินวา่

สินทรัพยสิ์ทธิการใชด้อ้ยค่าหรือไม่และบนัทึกสําหรับผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าใด ๆ ท่ีระบุได้

ตามท่ีกล่าวในนโยบายเร่ือง “ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์” 

กลุ่มบริษัทท่ีเป็นผู้ให้เช่า 

สัญญาเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้ห้เช่าจดัประเภทรายการเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือดาํเนินงาน 

เม่ือเง่ือนไขของสัญญาเช่าโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของความเป็นเจา้ของ

ให้แก่ผูเ้ช่า สัญญาดงักล่าวจดัประเภทรายการเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าอ่ืน ๆ ทั้งหมด

จดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน 

เม่ือกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้ห้เช่าช่วง รายการดงักล่าวบนัทึกสัญญาเช่าหลกัและสัญญาเช่าช่วงเป็น

สองสญัญาแยกจากกนั ผูใ้หเ้ช่าช่วงจดัประเภทสัญญาเช่าช่วงเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่า

ดาํเนินงานโดยอา้งอิงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้เกิดข้ึนจากสญัญาเช่าหลกั 

รายไดค่้าเช่าจากสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้ง ตน้ทุน

ทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนจากการเจรจาและเขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานถูกรวมเป็นมูลค่าตามบญัชี

ของสินทรัพยท่ี์เช่าและรับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

จาํนวนเงินที่จะไดร้ับจากผูเ้ช่าภายใตส้ัญญาเช่าการเงินรับรู้เป็นลูกหน้ีดว้ยจาํนวนที่เท่ากบั

เงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า รายไดจ้ากสัญญาเช่าการเงินปันส่วนตลอดงวดบญัชีเพื่อสะทอ้นถึง

อตัราผลตอบแทนรายงวดคงท่ีของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

สญัญาเช่า 
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เม่ือสญัญาท่ีประกอบดว้ยส่วนประกอบท่ีเป็นการเช่าและส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทั

นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ เพื่อปันส่วน

ขอ้พิจารณาภายใตส้ญัญากบัแต่ละส่วนประกอบ 

3.22 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 

- กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปีดว้ยจาํนวน

หุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกท่ีออกในระหวา่งปี 

- กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับปีดว้ยผลรวม

ของจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในระหวา่งปี กบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญั

ท่ีออกเพื่อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ิน (ใบสาํคญัแสดงสิทธิ) ใหเ้ป็นหุน้สามญั 

3.23 การวดัมูลค่ายติุธรรม 

ในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของรายการสินทรัพยห์รือหน้ีสินรายการใดรายการหน่ึง กลุ่มบริษทั

และบริษทัจะพิจารณาถึงลกัษณะของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น ซ่ึงผูซ้ื้อหรือผูข้ายในตลาด

ท่ีใหป้ระโยชน์สูงสุดจะนาํมาพิจารณาในการกาํหนดราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือ

จะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสิน ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ไม่วา่ราคานั้นจะสามารถสังเกตไดโ้ดยตรงหรือประมาณ

มาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า โดยมูลค่ายติุธรรมท่ีไดเ้ปิดเผยในงบการเงินจะถูกกาํหนดลาํดบัชั้น

เป็นระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 หรือระดบัท่ี 3 ตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใช้ในการประเมินมูลค่า

ยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบัท่ี 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย ์

หรือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

ระดบัท่ี 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสําหรับสินทรัพยน์ั้น

หรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบัท่ี 1 

ระดบัท่ี 3  เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
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3.24 การใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารและแหล่งขอ้มูลสาํคญัเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 

3.24.1 การใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารท่ีสาํคญัในการกาํหนดนโยบายบญัชี 

ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารของ

กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งอาศยัดุลยพินิจหลายประการในการกาํหนดนโยบายการบญัชี 

ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างเป็นนยัสาํคญัต่อการรับรู้รายการและการเปิดเผยขอ้มูลใน

งบการเงิน โดยดุลยพินิจท่ีสาํคญัในการกาํหนดนโยบายการบญัชี มีดงัต่อไปน้ี 

(1) สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่าง

ชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ได้ใช้ เม่ือมีความเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่วา่บริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จาก

ผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัได้

พิจารณาจากจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

เพื่อประมาณการจาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีกลุ่มบริษทัและ

บริษทัควรรับรู้ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

(2) ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 

มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินสําหรับผลประโยชน์พนกังานข้ึนอยู่กบั

หลายปัจจยัท่ีใชใ้นการคาํนวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยมีขอ้สมมติ

หลายอยา่ง รวมถึงอตัราคิดลด การเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบ

ต่อมูลค่าของประมาณการหน้ีสินดงักล่าว 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไดพ้ิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในแต่ละปี ซ่ึงไดแ้ก่

อตัราดอกเบ้ียท่ีควรจะใชใ้นการกาํหนดมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแส

เงินสดท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายประมาณการหน้ีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

ในการพิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสม กลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาใชอ้ตัรา

ผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ี

ตอ้งจ่ายชาํระผลประโยชน์ และมีอายุครบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ี

ตอ้งจ่ายชาํระประมาณการหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลเพิ่มเติมได้เปิดเผยไวใ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 25 

ตน้ทุนบริการในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขโครงการจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเม่ือการแกไ้ขโครงการมีผลบงัคบัใช ้
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(3) การดอ้ยค่า 

ยอดสินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีของกลุ่มบริษทัและบริษทัท่ีมีอายกุารใชง้านท่ี

แน่นอนจะทาํการทดสอบการดอ้ยค่าเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยน์ั้นอาจมีการดอ้ยค่า 

สําหรับสินทรัพยท่ี์ไม่มีอายุการใชง้านท่ีแน่นอน กลุ่มบริษทัและบริษทัจะทาํ

การทดสอบการดอ้ยค่าทุกปีหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นอาจมีการดอ้ยค่า

โดยการประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์

(4)  การประเมินโมเดลธุรกิจ 

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินข้ึนอยู่กบัผล

จากการทดสอบการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้

และโมเดลธุรกิจ (กรุณาดูหัวขอ้สินทรัพยท์างการเงินในหมายเหตุขอ้ 3.11) 

กลุ่มบริษัทพิจารณาโมเดลธุรกิจในระดับท่ีสะท้อนวิธีการจัดการกลุ่มของ

สินทรัพยท์างการเงินท่ีถูกบริหารร่วมกันเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์อย่างใด

อย่างหน่ึงของธุรกิจ การประเมินน้ีรวมถึงดุลยพินิจท่ีสะท้อนหลักฐานท่ี

เก่ียวขอ้งทั้งหมดรวมถึงวิธีการประเมินผลการดาํเนินงานของสินทรัพยแ์ละ

วิธีการวดัผลการดาํเนินงาน ความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของ

สินทรัพย ์และวิธีการบริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงินและวิธีการตอบแทน

กบัผูจ้ดัการสินทรัพย ์กลุ่มบริษทัติดตามสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย

ราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีถูก

ตดัรายการก่อนกาํหนดเพื่อทาํความเขา้ใจเหตุผลสําหรับการตดัรายการและ

เหตุผลสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของธุรกิจสําหรับการถือสินทรัพยห์รือไม่ 

การติดตามเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินอยา่งต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัวา่โมเดล

ธุรกิจสําหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีเหลืออยู่ถูกถืออย่างเหมาะสมต่อไป และ

หากไม่เหมาะสมวา่มีการเปล่ียนแปลงในโมเดลธุรกิจและเปล่ียนแปลงทนัทีกบั

การจดัประเภทรายการของสินทรัพยเ์หล่านั้นหรือไม่ ไม่มีการเปล่ียนแปลง

ดงักล่าวท่ีจาํเป็นระหวา่งรอบระยะเวลาท่ีนาํเสนอ 
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3.24.2 แหล่งขอ้มูลสาํคญัเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีประมาณการทางบัญชีซ่ึงใช้ขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวข้องกับ

เหตุการณ์ในอนาคต ถึงแมว้า่การประมาณการของผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาอยา่งสมเหตุสมผล

ภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น 

ประมาณทางการบญัชีท่ีสาํคญัและขอ้สมมติฐานท่ีมีความเส่ียงอยา่งเป็นสาระสาํคญั

ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบ

ระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงัน้ี 

(1) การวดัมูลค่ายติุธรรมและกระบวนการประเมินมูลค่า 

กลุ่มบริษทัและบริษทัใช้ขอ้มูลในตลาดท่ีสามารถสังเกตได้ในการประมาณ

มูลค่ายติุธรรมของรายการสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กรณีท่ีขอ้มูลระดบัท่ี 1 ไม่สามารถ

หาได ้กลุ่มบริษทัและบริษทัจะว่าจา้งผูป้ระเมินมูลค่าภายนอกท่ีไดรั้บการรับรอง

มาเป็นผูป้ระเมินมูลค่า เพื่อกาํหนดเทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมรวมทั้ง

ขอ้มูลท่ีจะตอ้งใช ้

ขอ้มูลเก่ียวกับเทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลท่ีใช้ในการกาํหนดมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินรายการต่าง ๆ ได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 37.5 

(2) การคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

ในการคํานวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนผู ้บริหารของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้

อตัราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าท่ีอาจประเมินได้ในตลาด

ปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์สําหรับสินทรัพยท่ี์ไม่

ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 

(3) การดอ้ยค่าของค่าความนิยม 

การประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจาํเป็นตอ้งใชก้ารประมาณการมูลค่า

จากการใชข้องหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดซ่ึงมีการปันส่วนค่าความนิยมให้

ในการคาํนวณมูลค่าจากการใชน้ั้น ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดป้ระมาณ

กระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด

และคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีเหมาะสม หากกระแสเงินสด

ในอนาคตท่ีเกิดจริงนอ้ยกว่าท่ีคาดการณ์ไว ้แสดงว่าอาจมีขาดทุนจากการดอ้ยค่า

ในจาํนวนท่ีเป็นสาระสาํคญัเกิดข้ึน 
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4. การเปิดเผยข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบักระแสเงินสด 

4.1 รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

4.1.1 เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร  

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรยกมา         

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 31,500  1,029,300  -  236,314 

บวก ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร 256,121,552  1,621,000,914  5,994,750  20,266,074 

หกั รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสดอ่ืน (5,491,453)  -  (5,491,453)  - 

หกั ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรส่วนท่ีชาํระดว้ย        

เงินกูย้มืระยะยาว  -  (373,467,157)  -  - 

หกั ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร        

ส่วนท่ีจ่ายเป็นเงินสด (250,625,599)  (1,248,531,557)  (503,297)  (20,502,388) 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรยกไป        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 36,000  31,500  -  - 

4.1.2 เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนยกมา         

ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  787,653  -  - 

บวก ค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 5,910,440  7,395,732  2,068,284  2,423,665 

หกั ค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนส่วนท่ี        

จ่ายเป็นเงินสด (5,910,440)  (8,183,385)  (2,068,284)  (2,423,665) 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนยกไป        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม -  -  -  - 
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4.1.3 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,760,884,124  1,587,632,758 

บวก   เงินสดจ่ายสาํหรับเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 72,800,000  168,000,000 

หกั เงินสดรับชาํระคืน (43,179,412)  (800,000) 

บวก กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 24,173,371  6,051,366 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัยกไป ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 1,814,678,083  1,760,884,124 

4.1.4 เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 467,588,815  475,102,955 

บวก เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  200,100,000 

หกั เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (35,000,000)  (219,459,829) 

บวก ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 47,096,325  11,845,689 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัยกไป ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 479,685,140  467,588,815 

4.1.5 เงินกูย้มืระยะสั้น 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

เงินกูย้มืระยะสั้นยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 120,996,850  7,998,450  112,773,215  - 

บวก เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้น 10,000,000  23,307,534  10,000,000  23,307,534 

บวก ชาํระคืนตัว๋แลกเงินดว้ยการทาํสัญญาเงินกูย้มืระยะสั้น -  95,000,000  -  95,000,000 

หกั เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระสั้น -  (10,000,000)  -  (10,000,000) 

บวก ค่าธรรมเนียมและดอกเบ้ียจ่ายลว่งหนา้ตดัจาํหน่าย (24,601)  4,465,681  (24,601)  4,465,681 

บวก ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 895,315  225,185  -  - 

เงินกูย้มืระยะสั้นยกไป ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 131,867,564  120,996,850  122,748,614  112,773,215 
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4.1.6 เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเงินกูย้มืระยะยาว 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีรายการท่ีไม่เก่ียวกบัเงินสดท่ี

เก่ียวขอ้งกบัเจา้หน้ีค่าก่อสร้างเพิ่มข้ึนเป็นจาํนวน 8,929.66 ลา้นบาท และสาํหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินกูย้มืระยะยาวซ่ึงเป็นผลมาจากขอ้ตกลงและเง่ือนไขในการจ่าย

ชาํระเงินตามสญัญาก่อสร้าง เพิ่มข้ึนเป็นจาํนวน 2,791.77 ลา้นบาท ทั้งน้ีเจา้หน้ีค่าก่อสร้าง

และเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวเป็นรายการท่ีไม่เก่ียวกับเงินสดของท่ีดินและต้นทุน

โครงการระหวา่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค และอาคารระหวา่งก่อสร้าง (2564 : ไม่มี) 

4.2 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

             (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดต้นปี  กระแสเงินสดจาก  การเปลีย่นแปลงที่ไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที ่  กจิกรรมจัดหาเงิน        ณ วันที ่

 1 มกราคม  เงินสดรับ  เงินสดจ่าย  ขาดทุนจากอตัรา  ตัดจําหน่าย  อ่ืน ๆ  31 ธันวาคม 

 2564      แลกแปลีย่นที่ยัง  ดอกเบีย้จ่าย    2564 

       ไม่เกดิขึน้  ล่วงหน้า/     

         รอตัดบัญชี     

หุน้กูร้ะยะสั้น 1,991,017,063  -  (47,000,000)  -  -  6,274,671  1,950,291,734 

เงินกูย้มืระยะสั้น 120,996,850  10,000,000  -  -  (24,601)  895,315  131,867,564 

ตัว๋แลกเงิน 389,454,054  -  (65,000,000)  -  (847,858)  -  323,606,196 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาว              

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี -  -  -  -  -  136,044,216  136,044,216 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 252,064,220  -  (90,689,727)  -  12,312,077  327,897,119  501,583,689 

หุน้กูร้ะยะยาว 1,895,162,666  -  (378,700,000)  -  -  4,825,183  1,521,287,849 

เงินกูย้มืระยะยาว 369,114,549  -  (201,242,457)  -  -  (167,872,092)  - 

รวม 5,017,809,402  10,000,000  (782,632,184)  -  11,439,618  308,064,412  4,564,681,248 

 

             (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดต้นปี  กระแสเงินสดจาก  การเปลีย่นแปลงที่ไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที ่  กจิกรรมจัดหาเงิน        ณ วันที ่

 1 มกราคม  เงินสดรับ  เงินสดจ่าย  ขาดทุนจากอตัรา  ตัดจําหน่าย  อ่ืน ๆ  31 ธันวาคม 

 2563      แลกแปลีย่นที่ยัง  ดอกเบีย้จ่าย    2563 

       ไม่เกดิขึน้  ล่วงหน้า/     

         รอตัดบัญชี     

หุน้กูร้ะยะสั้น -  1,960,856,388  -  -  -  30,160,675  1,991,017,063 

เงินกูย้มืระยะสั้น 7,998,450  23,307,534  (10,000,000)  225,185  4,465,681  95,000,000  120,996,850 

ตัว๋แลกเงิน 380,992,887  172,606,226  (97,804,558)  -  26,660,751  (93,001,252)  389,454,054 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 246,194,798  -  (27,801,293)  -  33,670,715  -  252,064,220 

หุน้กูร้ะยะยาว 4,184,085,347  -  (2,318,818,904)  -  -  29,896,223  1,895,162,666 

เงินกูย้มืระยะยาว 11,732,525,578  -  (1,409,905,154)  285,072,102  -  (10,238,577,977)  369,114,549 

รวม 16,551,797,060  2,156,770,148  (3,864,329,909)  285,297,287  64,797,147  (10,176,522,331)  5,017,809,402 
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             (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ยอดต้นปี      ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที ่  กระแสเงินสด  การเปลีย่นแปลงที่ไม่ใช่เงินสด  ณ วันที ่

 1 มกราคม  จากกจิกรรมจัดหาเงิน        31 ธันวาคม 

 2564  เงินสดรับ  เงินสดจ่าย  ขาดทุนจากอตัรา  ตัดจําหน่าย  อ่ืน ๆ  2564 

       แลกแปลีย่นที่ยัง  ดอกเบีย้จ่าย     

       ไม่เกดิขึน้  ล่วงหน้า/     

         รอตัดบัญชี      

หุน้กูร้ะยะส้ัน 1,991,017,063  -  (47,000,000)  -  -  6,274,671  1,950,291,734 

เงินกูย้มืระยะส้ัน 112,773,215  10,000,000  -  -  (24,601)  -  122,748,614 

เงินกูย้มืระยะส้ันจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 467,588,815  -  (35,000,000)  47,096,325  -  -  479,685,140 

ตัว๋แลกเงิน 389,454,054  -  (65,000,000)  -  (847,858)  -  323,606,196 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 242,869,322  -  (14,402,816)  -  12,877,129  (224,393,836)  16,949,799 

หุน้กูร้ะยะยาว 1,895,162,666  20,000,000  (378,700,000)  -  -  4,825,183  1,541,287,849 

รวม 5,098,865,135  30,000,000  (540,102,816)  47,096,325  12,004,670  (213,293,982)  4,434,569,332 

 
 

             (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ยอดต้นปี      ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที ่  กระแสเงินสด  การเปลีย่นแปลงที่ไม่ใช่เงินสด  ณ วันที ่

 1 มกราคม  จากกจิกรรมจัดหาเงิน        31 ธันวาคม 

 2563  เงินสดรับ  เงินสดจ่าย  ขาดทุนจากอตัรา  ตัดจําหน่าย  อ่ืน ๆ  2563 

       แลกแปลีย่นที่ยัง  ดอกเบีย้จ่าย     

       ไม่เกดิขึน้  ล่วงหน้า/     

         รอตัดบัญชี      

หุน้กูร้ะยะส้ัน -  1,960,856,388  -  -  -  30,160,675  1,991,017,063 

เงินกูย้มืระยะส้ัน -  23,307,534  (10,000,000)  -  4,465,681  95,000,000  112,773,215 

เงินกูย้มืระยะส้ันจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 475,102,955  200,100,000  (219,459,829)  11,845,689  -  -  467,588,815 

ตัว๋แลกเงิน 380,992,887  172,606,226  (97,804,558)  -  26,660,751  (93,001,252)  389,454,054 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 246,194,798  -  (21,942,894)  -  18,617,418  -  242,869,322 

หุน้กูร้ะยะยาว 4,184,085,347  -  (2,318,818,904)  -  -  29,896,223  1,895,162,666 

รวม 5,286,375,987  2,356,870,148  (2,668,026,185)  11,845,689  49,743,850  62,055,646  5,098,865,135 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

เงินสด 194,995  3,676,416  40,000  36,718 

เงินฝากออมทรัพย ์ 961,997,798  356,650,208  379,661,016  91,250,389 

เงินฝากกระแสรายวนั 9,723,882  28,001,840  9,693,882  28,619,820 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 971,916,675  388,328,464  389,394,898  119,906,927 
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6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

ลูกหนีก้ารค้า        

ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

(ดูหมายเหตุขอ้ 33.5) 98,304,648  98,304,648  -  - 

ลูกหน้ีการคา้ - อ่ืนๆ 43,194,481  62,127,575  -  - 

รวมลูกหน้ีการคา้ 141,499,129  160,432,223  -  - 

ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน        

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 5,617,720  28,184,955  1,221,489  2,487,410 

เงินทดรองจ่าย 56,116,218  18,416,880  38,174,908  3,366,766 

เงินมดัจาํจ่ายล่วงหนา้ 127,974,895  483,950,651  -  - 

เงินมดัจาํจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 229,314,951  253,574,092  15,989,492  17,124,676 

ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 33.5) 1,732,794  -  119,889,340  50,991,163 

ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 150,157,446  119,833,487  -  - 

ดอกเบ้ียคา้งรับ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

(ดูหมายเหตุขอ้ 33.5) -  -  124,350,890  350,880,744 

ภาษีซ้ือรอขอคืน 50,829,607  577,485,738  1,196,206  264,175 

ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 10,096,574  6,517,178  493,806  284,820 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 43,149,486  28,616,803  24,887,496  28,042,615 

เงินมดัจาํค่าซ้ือสินทรัพย ์ 6,762,150  7,348,117  6,762,150  7,348,117 

ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน  

(ดูหมายเหตุขอ้ 10 และขอ้ 33.5) 

 

140,250,000 

  

- 

  

- 

  

- 

อ่ืน ๆ 4,020,765  6,633,581  1,140,154  375,651 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  967,521,735  1,690,993,705  334,105,931  461,166,137 

สาํหรับลูกหน้ีการคา้ กลุ่มบริษทัไดใ้ชว้ิธีการอยา่งง่ายตาม TFRS9 เพื่อวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี

คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุ กลุ่มบริษทัพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากรายการ

เหล่าน้ีโดยใช้ตารางการตั้งสํารองซ่ึงประมาณการจากประสบการณ์การขาดทุนด้านเครดิตในอดีต โดย

พิจารณาจากสถานการณ์ท่ีเกินกาํหนดชาํระของลูกหน้ีและปรับปรุงเพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนั

และการประมาณการภาวะเศรษฐกิจในอนาคตตามความเหมาะสม ดงันั้นขอ้มูลความเส่ียงดา้นเครดิต

ของสินทรัพยเ์หล่าน้ีจึงถูกนาํเสนอโดยพิจารณาจากสถานะท่ีเกินกาํหนดชาํระในรูปแบบตารางการ           

ตั้งสาํรอง  
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ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม สามารถวิเคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัที ่

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

ลูกหนีก้ารค้า        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 127,706,047  155,709,531  -  - 

เกินกาํหนดชาํระ        

ไม่เกิน 3 เดือน 13,793,082  4,396,127  -  - 

3 - 6 เดือน -  326,565  -  - 

รวมลูกหน้ีการคา้ 141,499,129  160,432,223  -  - 

7. สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธันวาคม   31 ธันวาคม 

 2564  2563 

อาหารและเคร่ืองด่ืม -  25,812,876 

สินคา้อ่ืนและวสัดุส้ินเปลือง -  7,446,124 

รวมสินคา้คงเหลือ -  33,259,000 

8. ต้นทุนของสัญญา 

ตน้ทุนของสญัญา ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธันวาคม   31 ธันวาคม 

 2564  2563 

ยอดตน้ปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 304,760,154  308,736,672 

เพิ่มข้ึนระหวา่งปี 58,513,093  97,518,597 

ลดลงระหวา่งปี (157,262,199)  (101,495,115) 

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 206,011,048  304,760,154 
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9.  ท่ีดนิและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภค 

ท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

ท่ีดิน 553,771,241  553,771,242  553,771,241  553,771,242 

ค่าก่อสร้างและอ่ืนๆ 6,491,137,814  6,788,684,450  57,495,061  54,703,590 

ตน้ทุนการกูย้มื 1,161,642,483  1,062,990,183  83,235  83,235 

รวมท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหว่าง        

ก่อสร้างและสาธารณูปโภค 8,206,551,538  8,405,445,875  611,349,537  608,558,067 

ท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและ         

สาธารณูปโภคท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายและ        

ไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย        

- ตน้ทุนขายอาคารชุด 1,608,227,215  1,559,722,217  -  - 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไดน้าํท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในโครงการไปจดจาํนองเพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงิน

สินเช่ือและการออกหุน้กู ้(ดูหมายเหตุขอ้ 21 และขอ้ 24.4) โดยมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิดงัน้ี 

(หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ  8,194  8,393  599  596 
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10. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ีจะจําหน่ายท่ีจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขายและ

การดาํเนินงานท่ียกเลกิ  

เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2564 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้มติเห็นชอบให้บริษทั แลนด์มาร์ค 

โฮลด้ิงส์ จาํกดั (“LH”) (ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยโดยตรงท่ีบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 ของหุ้นทั้งหมด) ขาย

หุ้นสามญัทั้งหมดของบริษทัท่ีจะจดัตั้งข้ึนใหม่ 2 บริษทั เพื่อรองรับการเขา้ซ้ือและการรับโอนสินทรัพยเ์พื่อ

ประกอบธุรกิจโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ และโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ ณ แม่นํ้ าเจา้พระยา ทั้งหมดจาก LH 

โดย LH จะนาํเงินท่ีไดจ้ากรายการดงักล่าวไปจ่ายชาํระหน้ีค่าก่อสร้าง (ดูหมายเหตุขอ้ 21) 

ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2564 LH ไดท้าํสัญญาให้เช่าอาคารระยะยาว และสัญญาซ้ือขายสินทรัพยก์บับริษทั       

เออร์เบิน รีสอร์ท โฮเต็ล จาํกดั (“URH”) และบริษทั วอเตอร์ฟร้อนท ์โฮเตล็ จาํกดั (“WFH”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 

ท่ีมีการจัดตั้ งข้ึนเพื่อรองรับการทํารายการดังกล่าว โดยได้ดําเนินการขายสินทรัพย์ และโอนสินทรัพย ์                          

และหน้ีสินส่วนใหญ่ของธุรกิจโรงแรมใหก้บับริษทัยอ่ยทั้ง 2 บริษทัแลว้ในเดือนกนัยายน 2564 ทั้งน้ี LH มีภาษี                 

ท่ีถูกหัก ณ ท่ีจ่ายจากการให้เช่าอาคารดังกล่าวจาํนวน 350 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์                  

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัในงบแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

นอกจากนั้น ในเดือนสิงหาคม 2564 LH ไดท้าํสญัญาใหกู้ย้มืเงินแก่ URH และ WFH จาํนวนรวม 5,000 ลา้นบาท 

โดยมีอตัราดอกเบ้ียตามท่ีตกลงกนั ต่อมาเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 WFH และ URH ไดเ้บิกเงินกูย้ืมจาก

สถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง รวม 3,000 ลา้นบาท โดยนาํเงินดงักล่าวมาจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืจาก LH ใน

วนัเดียวกนั 

ในเดือนพฤศจิกายนและธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัไดด้าํเนินการขายหุ้นสามญัรวมร้อยละ 76 ของทุน

จดทะเบียนและชาํระแลว้ของ WFH และ URH ซ่ึงคิดเป็นมูลค่ารวม 4,180 ลา้นบาท โดยรับชาํระเงินค่าหุ้น

แล้วจาํนวน 4,039.75 ล้านบาท สําหรับส่วนท่ีเหลืออีก 140.25 ล้านบาท (ดูหมายเหตุข้อ 6) จะได้รับชําระ

หลงัจากบรรลุเง่ือนไขตามสญัญาภายในระยะเวลาอนัใกล ้

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 เร่ือง สินทรัพย ์                         

ไม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก กลุ่มบริษทัแสดงสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการ

จาํหน่ายโรงแรม เป็นรายการแยกต่างหากภายใตห้ัวขอ้ “สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะ

จาํหน่ายท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย” ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

และแยกแสดงผลการดาํเนินงานของส่วนงานธุรกิจโรงแรมเป็น “ขาดทุนสําหรับปีจากการดาํเนินงานท่ี

ยกเลิก” ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

และ 2563 
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สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจาํหน่ายท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายและ

การดาํเนินงานท่ียกเลิกมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

 2564 

สินทรัพย์  

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,346,428,333 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนหรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ีจะจําหน่ายท่ีจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ 

ท่ีถือไว้เพ่ือขาย 1,346,428,333 

 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธันวาคม 

 2564  2563 

รายไดร้วม 361,378,925  257,213,178 

ค่าใชจ่้ายรวม (971,369,014)  (1,351,542,911) 

ขาดทุนสําหรับปีจากการดําเนินงานท่ียกเลกิ (609,990,089)  (1,094,329,733) 

11. เงินฝากธนาคารท่ีใช้เป็นหลกัประกนั 

เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม 

  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

  2564  2563 

เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัสาํหรับบริการรับชาํระเงิน  209,907  209,492 

เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัสาํหรับการกูย้มืเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 22)  1,193  70,598,613 

รวมเงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั  211,100  70,808,105 
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12. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี  

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2564  2563 

 มูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีเลือกกาํหนดใหแ้สดงดว้ย 

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
 

 

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด    

หุน้สามญั 200,510,958  102,551,406 

หน่วยทรัสต ์ 42,600,000  41,100,000 

รวมสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 243,110,958  143,651,406 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

มีดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563 

ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม  143,651,406  169,310,676 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 99,459,552  (25,659,270) 

ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 243,110,958  143,651,406 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทได้จํานําเงินลงทุนในหุ้นสามัญบางส่วนและเงินลงทุนใน

หน่วยทรัสตท์ั้งหมดจาํนวน 127.75 ลา้นบาท และ 84.65 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพื่อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั

การออกหุ้นกูร้ะยะยาว และไดจ้าํนาํเงินลงทุนในหุน้สามญับางส่วนจาํนวน 104.80 ลา้นบาท และ 53.60 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั เป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะสั้น  
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13. ลูกหนีต้ามสัญญาเช่า 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี  

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2564  2563 

การรับชาํระตามสญัญาเช่าโดยไม่คิดลด    

ส่วนท่ีจะไดรั้บชาํระภายใน 12 เดือน -  11,760,000 

ส่วนท่ีจะไดรั้บชาํระเกินกวา่ 12 เดือน -  1,400,000,000 

รวม -  1,411,760,000 

หกั รายไดด้อกเบ้ียรอการตดับญัชี -  (1,185,333,672) 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า (ดูหมายเหตุขอ้ 33.5) -  226,426,328 

ในเดือนสิงหาคม 2564 บริษทัไดย้กเลิกสัญญาเช่าท่ีดินระยะยาวกบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ซ่ึงเป็นผลมาจาก

การจาํหน่ายธุรกิจโรงแรม (ดูหมายเหตุขอ้ 10) 

14. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2559 บริษทั ซีจียเูค 1 จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัไดเ้ขา้ซ้ืออสังหาริมทรัพย์

ซ่ึงตั้งอยูท่ี่เมืองไบรตนั ประเทศองักฤษ ประกอบดว้ย ท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง ทรัพยสิ์นดงักล่าวได้

มีสัญญาเช่ากบัผูเ้ช่ารายหน่ึงซ่ึงใช้ทรัพยสิ์นนั้นในการประกอบธุรกิจโรงเรียน โดยสัญญาเช่าจะครบ

กาํหนดในปี 2575 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2564 บริษทั ซีจียเูค 1 จาํกดั ไดท้าํขอ้ตกลงยกเลิกสัญญาเช่ากบัผูเ้ช่า โดยในการ

ยกเลิกสัญญาเช่าดงักล่าว บริษทั ซีจียเูค 1 จาํกดั จะไดรั้บค่าตอบแทนจาํนวนหน่ึง โดยในระหวา่งปีส้ินสุด

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั ซีจียูเค 1 จาํกัด ได้รับชาํระเงินค่าตอบแทนบางส่วนแลว้จาํนวน 

4.00 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง (ดูหมายเหตุขอ้ 22) ส่วนท่ีเหลือจะทยอยไดรั้บชาํระภายในปี 2565 ตามท่ีระบุไว้

ในสัญญา ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้รายไดค่้าตอบแทนดงักล่าวในบญัชีรายไดอ่ื้นในงบกาํไรขาดทุนและกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จาํนวน 276.99 ลา้นบาท และบนัทึกเงิน

คา้งรับในบญัชีลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ปัจจุบนั

ผูเ้ช่าเดิมอยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานที่เช่าเพื ่อส่งมอบคืนพื้นที่แก่บริษทั ซีจียูเค 1 จาํกัด โดยใน

ขณะเดียวกนัทางบริษทั ซีจียเูค 1 จาํกดั อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาและเจรจาสาํหรับโอกาสทางธุรกิจใหม่

ในอสงัหาริมทรัพยด์งักล่าว  

 



 
- 38 - 

 

 

ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2563 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดงักล่าวไดมี้การประเมินราคาใหม่ 

โดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ซ่ึงราคาประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเป็นจาํนวน 18.48 ลา้นปอนด์

สเตอร์ลิง (ราคาดงักล่าวรวมตน้ทุนในการทาํรายการจาํนวน 1.33 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิงแลว้)  

ในเดือนกนัยายน 2564 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัให้เปล่ียนแปลงวตัถุประสงคข์องแผนธุรกิจสําหรับ

ท่ีดินแปลงหน่ึง จากแผนธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ป็นการถือครองเพื่อหาประโยชน์จากการเพิ่มข้ึนของ

มูลค่าของสินทรัพย ์ดงันั้นบริษทัจึงไดโ้อนเปล่ียนประเภทท่ีดินแปลงดงักล่าวจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

เป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน โดยรับรู้ส่วนต่างระหวา่งมูลค่ายติุธรรมและราคาตามบญัชีในกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืนในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

จาํนวน 655.55 ลา้นบาท และเป็นส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยใ์นส่วนของผูถื้อหุน้ 

รายการกระทบยอดของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564  2563 

ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม  743,031,438  743,970,530 

บวก โอนเปล่ียนประเภทจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,022,816,000  - 

หกั ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -  (22,111,925) 

บวก ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 82,134,790  21,172,833 

ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 1,847,982,228  743,031,438 

  

(หน่วย : บาท) 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563 

ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  - 

บวก โอนเปล่ียนประเภทจากท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 1,022,816,000  - 

ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 1,022,816,000  - 

 



 
- 39 - 

 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัท ซีจียูเค 1 จํากัด ได้จดจาํนองท่ีดินและอาคารดังกล่าว                   

เพื่อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินต่างประเทศแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 22) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัไดจ้ดจาํนองท่ีดินซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 1,022.82 ลา้นบาท รวมทั้ง

ส่วนควบและส่วนต่อเติมของอาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีจะถูกสร้างในอนาคตเพื่อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั

การออกหุน้กูร้ะยะยาว (ดูหมายเหตุขอ้ 24.1) 

รายการท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนซ่ึงเกิดจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม 

  สําหรับปี 

  ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

  2564  2563 

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     

รายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  5,126,570  47,910,364 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานทางตรงท่ีเกิดจากอสังหาริมทรัพย ์     

เพ่ือการลงทุนซ่ึงก่อใหเ้กิดรายไดค้่าเช่าสาํหรับปี  4,306,214  2,862,952 

ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่  655,549,976  - 

(หน่วย : บาท) 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  สําหรับปี 

  ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

  2564  2563 

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     

ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่  655,549,976  - 
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15. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

ประเภทสินทรัพย์ ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  ขาย/  โอนเข้า (ออก)  ยอดคงเหลือ  

 ณ วนัที ่    ตัดจําหน่าย    ณ วนัที ่

 31 ธันวาคม        31 ธันวาคม 

 2563        2564 

          

             

          

ราคาทุน          

ท่ีดิน 1,635,747,577  -  -  (203,378,530)  1,432,369,047 

อาคารและอุปกรณ์โรงแรม 10,098,158,277  236,987,071  (10,335,145,348)  -  - 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 17,477,799  94,785  (3,480,569)  -  14,092,015 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชอ้าคาร 22,305,029  -  (4,190,170)  -  18,114,859 

เคร่ืองตกแตง่และติดตั้ง 137,526,441  9,689,078  (371,764)  3,316,724  150,160,479 

เคร่ืองใชส้าํนกังานและอุปกรณ์ 38,755,580  1,575,604  (18,762,775)  (13,985,641)  7,582,768 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้คร่ืองใชส้าํนกังาน          

และอุปกรณ์ 208,924  -  -  -  208,924 

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ -  367,642  -  10,652,643  11,020,285 

อุปกรณ์อ่ืน 1,244,801  1,915,919  (374,174)  16,274  2,802,820 

ยานพาหนะ 250,000  -  -  -  250,000 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชย้านพาหนะ 22,982,467  5,491,453  -  -  28,473,920 

รวม  11,974,656,895  256,121,552  (10,362,324,800)  (203,378,530)  1,665,075,117 

          

ค่าเส่ือมราคาสะสม          

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (14,585,279)  (740,740)  2,512,656  99,189  (12,714,174) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชอ้าคาร (6,122,339)  (5,773,158)  2,444,267  -  (9,451,230) 

เคร่ืองตกแตง่และติดตั้ง (128,456,076)  (4,591,740)  240,151  (3,222,216)  (136,029,881) 

เคร่ืองใชส้าํนกังานและอุปกรณ์ (22,596,989)  (1,933,500)  6,955,662  10,972,125  (6,602,702) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้คร่ืองใชส้าํนกังาน          

และอุปกรณ์ (100,284)  (100,284)  -  -  (200,568) 

อุปกรณ์อ่ืน -  (1,018,362)  -  (7,749,630)  (8,767,992) 

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (348,334)  (492,802)  43,350  -  (797,786) 

ยานพาหนะ   (249,999)  -  -  -  (249,999) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชย้านพาหนะ (7,932,800)  (8,301,067)  -  -  (16,233,867) 

รวม  (180,392,100)  (22,951,653)  12,196,086  99,468  (191,048,199) 

อาคารระหวา่งก่อสร้าง 139,585,523  -  (89)  -  139,585,434 

หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (739,898,310)  (101,751,814)  841,650,124  -  - 

รวมท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 11,193,952,008        1,613,612,352 
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สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ไดส่้งผลกระทบเป็นวงกวา้งต่อการประกอบกิจการโรงแรมทัว่โลก 

บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) ก็ไดรั้บผลกระทบเช่นเดียวกนั ประกอบกบัในระหวา่ง

ปี 2563 การก่อสร้างโรงแรมของบริษทัย่อยมีความคืบหน้าไปมากจนเกือบจะแลว้เสร็จ โดย ณ วนัท่ี              

31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีจากการก่อสร้างดงักล่าวคงเหลือเป็นจาํนวน 11,185.53 ลา้นบาท         

(ดูหมายเหตุขอ้ 21) ทาํใหก้ลุ่มบริษทัมีภาระดอกเบ้ียเป็นจาํนวนมาก ดงันั้นเพื่อเป็นการลดภาระดอกเบ้ีย 

และเพิ่มสภาพคล่อง อีกทั้งเพื่อรองรับแผนการสาํหรับการขยายธุรกิจและการดาํเนินโครงการในอนาคตของ

กลุ่มบริษทั ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 3 ธันวาคม 2563 จึงมีมติอนุมติัเห็นสมควรเสนอต่อท่ี

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัเขา้ทาํรายการจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจ

โรงแรมของบริษทัย่อยดังกล่าว และได้รับการอนุมตัิจากที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นแล้วเม่ือวนัท่ี 

18 มกราคม 2564  

ทั้งน้ีกลุ่มบริษัทและผูเ้สนอซ้ือได้มีการลงนามข้อตกลงในบันทึกความเข้าใจเก่ียวกับการจาํหน่าย

สินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจโรงแรมดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2563 โดยมีการกาํหนด

ราคาขายและเง่ือนไขท่ีสาํคญัต่าง ๆ ภายใตบ้นัทึกความเขา้ใจดงักล่าว  

ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดพ้ิจารณาประมาณการค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์

เก่ียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจโรงแรม ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

โดยพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจโรงแรมจากมูลค่า

ยติุธรรมหักดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่ายเน่ืองจากเป็นกระแสเงินสดสุทธิท่ีจะไดรั้บจากการสินทรัพยน์ั้น

เป็นสําคญัตามแผนการจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกับส่วนงานธุรกิจโรงแรมดังกล่าวขา้งตน้ โดย

ผูบ้ริหารได้ทาํการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพยท่ี์เก่ียวข้องกับส่วนงานธุรกิจโรงแรมดังกล่าว 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และไดรั้บรู้ประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์จะ

จาํหน่ายในงบการเงินรวมเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 739.90 ลา้นบาท ซ่ึงผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์

ดงักล่าวถือเป็นผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีไดใ้นอนาคต ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงไดบ้นัทึกสินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากรายการดงักล่าวจาํนวน 205.79 ลา้นบาท ส่งผลให้กลุ่มบริษทัมีผลขาดทุน

สุทธิจากรายการดงักล่าวในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธันวาคม 2563 จาํนวน 534.11 ลา้นบาท ทั้งน้ี ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัเห็นว่าการท่ีจะเขา้ทาํรายการ

ดงักล่าวจะทาํให้กลุ่มบริษทัสามารถลดภาระดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเจา้หน้ีค่าก่อสร้างตามท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ 

ต่อมาในปี 2564 กลุ่มบริษทัได้เข้าทาํรายการจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์เก่ียวข้องกับส่วนงานธุรกิจโรงแรม

ดงักล่าวแลว้ (ดูหมายเหตุขอ้ 10) 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

ประเภทสินทรัพย์ ยอดคงเหลือ  การเปลีย่นแปลงจาก  เพิม่ขึน้  ขาย/  โอนเข้า (ออก)  ยอดคงเหลือ  

 ณ วนัที ่  การนํามาตรฐานการ    ตัดจําหน่าย    ณ วนัที ่

 31 ธันวาคม  รายงานทางการเงิน        31 ธันวาคม 

 2562  ฉบับที ่16 เร่ือง        2563 

   สัญญาเช่ามา         

   ใช้เป็นคร้ังแรก         

            

ราคาทุน            

ท่ีดิน 1,635,747,577  -  -  -  -  1,635,747,577 

อาคารและอุปกรณ์โรงแรม -  -  -  -  10,098,158,277  10,098,158,277 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 17,433,608  -  44,191  -  -  17,477,799 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชอ้าคาร -  22,305,029  -  -  -  22,305,029 

เคร่ืองตกแตง่และติดตั้ง 135,838,867  -  3,214,571  (1,526,997)  -  137,526,441 

เคร่ืองใชส้าํนกังานและอุปกรณ์ 36,196,255  -  2,783,676  (224,351)  -  38,755,580 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้คร่ืองใชส้าํนกังาน            

และอุปกรณ์ -  208,924  -  -  -  208,924 

อุปกรณ์อ่ืน 439,516  -  805,285  -  -  1,244,801 

ยานพาหนะ 490,000  -  -  (240,000)  -  250,000 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชย้านพาหนะ -  7,686,167  15,296,300  -  -  22,982,467 

รวม  1,826,145,823  30,200,120  22,144,023  (1,991,348)  10,098,158,277  11,974,656,895 

            

ค่าเส่ือมราคาสะสม            

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (11,022,503)  -  (1,166,444)  -  (2,396,332)  (14,585,279) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชอ้าคาร -  -  (6,122,339)  -  -  (6,122,339) 

เคร่ืองตกแตง่และติดตั้ง (122,094,670)  -  (9,912,937)  1,155,199  2,396,332  (128,456,076) 

เคร่ืองใชส้าํนกังานและอุปกรณ์ (17,235,087)  -  (5,547,710)  185,808  -  (22,596,989) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้คร่ืองใชส้าํนกังาน            

และอุปกรณ์ -  -  (100,284)  -  -  (100,284) 

อุปกรณ์อ่ืน (115,245)  -  (233,089)  -  -  (348,334) 

ยานพาหนะ   (480,268)  -  (9,730)  239,999  -  (249,999) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชย้านพาหนะ -  -  (7,932,800)  -  -  (7,932,800) 

รวม  (150,947,773)  -  (31,025,333)  1,581,006  -  (180,392,100) 

อาคารระหวา่งก่อสร้าง 8,530,889,570  107,997,339  1,598,856,891  -  (10,098,158,277)  139,585,523 

หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ -  -  (739,898,310)  -  -  (739,898,310) 

รวมท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 10,206,087,620          11,193,952,008 

            

         สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

         2564  2563 

ค่าเส่ือมราคา         22,951,653  31,025,333 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ประเภทสินทรัพย์ ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  ขาย/  โอนเข้า (ออก)  ยอดคงเหลือ  

 ณ วนัที ่    ตัดจําหน่าย    ณ วนัที ่

 31 ธันวาคม        31 ธันวาคม 

 2563        2564 

          

          

          

ราคาทุน          

ท่ีดิน 1,635,747,577  -  -  (203,378,530)  1,432,369,047 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 17,477,799  94,785  (3,480,569)  -  14,092,015 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชอ้าคาร 22,305,029  -  (4,190,170)  -  18,114,859 

เคร่ืองตกแตง่และติดตั้ง 9,966,193  34,386  (60,220)  -  9,940,359 

เคร่ืองใชส้าํนกังานและอุปกรณ์ 15,953,873  6,484  -  (10,668,917)  5,291,440 

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ -  367,642  -  10,652,643  11,020,285 

อุปกรณ์อ่ืน -  -  (13,054)  16,274  3,220 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้คร่ืองใชส้าํนกังาน          

และอุปกรณ์ 208,924  -  -  -  208,924 

ยานพาหนะ 250,000  -  -  -  250,000 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชย้านพาหนะ 7,686,167  5,491,453  -  -  13,177,620 

รวม  1,709,595,562  5,994,750  (7,744,013)  (203,378,530)  1,504,467,769 

          

ค่าเส่ือมราคาสะสม          

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (14,585,279)  (740,740)  2,512,656  99,189  (12,714,174) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชอ้าคาร (6,122,339)  (5,773,157)  2,444,266  -  (9,451,230) 

เคร่ืองตกแตง่และติดตั้ง (3,500,194)  (2,008,799)  53,238  -  (5,455,755) 

เคร่ืองใชส้าํนกังานและอุปกรณ์ (12,360,607)  (57,171)  -  7,749,909  (4,667,869) 

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ -  (1,018,362)  -  (7,749,630)  (8,767,992) 

อุปกรณ์อ่ืน -  (276)  -  -  (276) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้คร่ืองใชส้าํนกังาน          

และอุปกรณ์ (100,284)  (100,284)  -  -  (200,568) 

ยานพาหนะ   (249,999)  -  -  -  (249,999) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชย้านพาหนะ (2,834,034)  (3,202,300)  -  -  (6,036,334) 

รวม  (39,752,736)  (12,901,089)  5,010,160  99,468  (47,544,197) 

อาคารระหวา่งก่อสร้าง 139,585,523  -  (89)  -  139,585,434 

รวมท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 1,809,428,349        1,596,509,006 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ประเภทสินทรัพย์ ยอดคงเหลือ  การเปลีย่นแปลงจาก  เพิม่ขึน้  ขาย/  โอนเข้า (ออก)  ยอดคงเหลือ  

 ณ วนัที ่  การนํามาตรฐานการ    ตัดจําหน่าย    ณ วนัที ่

 31 ธันวาคม  รายงานทางการเงิน        31 ธันวาคม 

 2562  ฉบับที ่16 เร่ือง        2563 

   สัญญาเช่ามา         

   ใช้เป็นคร้ังแรก         

            

ราคาทุน            

ท่ีดิน 1,635,747,577  -  -  -  -  1,635,747,577 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 17,433,608  -  44,191  -  -  17,477,799 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชอ้าคาร -  22,305,029  -  -  -  22,305,029 

เคร่ืองตกแตง่และติดตั้ง 9,404,239  -  561,954  -  -  9,966,193 

เคร่ืองใชส้าํนกังานและอุปกรณ์ 15,163,074  -  790,799  -  -  15,953,873 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้คร่ืองใชส้าํนกังาน            

และอุปกรณ์ -  208,924  -  -  -  208,924 

ยานพาหนะ 250,000  -  -  -  -  250,000 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชย้านพาหนะ -  7,686,167  -  -  -  7,686,167 

รวม  1,677,998,498  30,200,120  1,396,944  -  -  1,709,595,562 

            
ค่าเส่ือมราคาสะสม            

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (11,022,503)  -  (1,166,444)  -  (2,396,332)  (14,585,279) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชอ้าคาร -  -  (6,122,339)  -  -  (6,122,339) 

เคร่ืองตกแตง่และติดตั้ง (3,942,937)  -  (1,953,589)  -  2,396,332  (3,500,194) 

เคร่ืองใชส้าํนกังานและอุปกรณ์ (10,763,849)  -  (1,596,758)  -  -  (12,360,607) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้คร่ืองใชส้าํนกังาน            

และอุปกรณ์ -  -  (100,284)  -  -  (100,284) 

ยานพาหนะ   (249,999)  -  -  -  -  (249,999) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชย้านพาหนะ -  -  (2,834,034)  -  -  (2,834,034) 

รวม  (25,979,288)  -  (13,773,448)  -  -  (39,752,736) 

อาคารระหวา่งก่อสร้าง 120,716,393  -  18,869,130  -  -  139,585,523 

รวมท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 1,772,735,603          1,809,428,349 
 

       สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

       2564  2563 

ค่าเส่ือมราคา       12,901,089  13,773,448 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัไดจ้ดจาํนองท่ีดินซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 1,432.37 ลา้นบาท 

และ 1,635.75 ลา้นบาท ตามลาํดบั รวมทั้งส่วนควบและส่วนต่อเติมของอาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีจะถูกสร้าง

ในอนาคตเพื่อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัการออกหุน้กูร้ะยะยาว (ดูหมายเหตุขอ้ 24.1 และขอ้ 24.4) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ซ่ึงหกัค่าเส่ือมราคาทั้งจาํนวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้าน

อยูใ่นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจาํนวน 150.91 ลา้นบาท และ 22.37 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ซ่ึงหักค่าเส่ือมราคาทั้งจาํนวนแลว้ แต่ยงัคง

ใช้งานอยู่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจาํนวน 145.11 ลา้นบาท และ 22.21 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั
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16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม ประกอบดว้ย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  ขาย/  ยอดคงเหลือ  

 ณ วนัท่ี    ตัดจําหน่าย  ณ วนัท่ี 

 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 

 2563      2564 

ราคาทุน        

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 13,755,285  398,872  (6,743,688)  7,410,469 

รวม 13,755,285  398,872  (6,743,688)  7,410,469 

        

ค่าตัดจําหน่ายสะสม        

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (7,765,007)  (1,107,240)  2,183,369  (6,688,878) 

รวม (7,765,007)  (1,107,240)  2,183,369  (6,688,878) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตั้ง 22,005,170  5,511,568  (16,684,843)  10,831,895 

รวมสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม 27,995,448      11,553,486 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  ขาย/  ยอดคงเหลือ  

 ณ วนัท่ี    ตัดจําหน่าย  ณ วนัท่ี 

 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 

 2562      2563 

ราคาทุน        

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 11,542,475  2,212,810  -  13,755,285 

รวม 11,542,475  2,212,810  -  13,755,285 

        

ค่าตัดจําหน่ายสะสม        

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (6,073,389)  (1,691,618)  -  (7,765,007) 

รวม (6,073,389)  (1,691,618)  -  (7,765,007) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตั้ง 16,822,248  5,182,922  -  22,005,170 

รวมสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม 22,291,334      27,995,448 

        

     สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

     2564  2563 

ค่าตดัจาํหน่าย     1,107,240  1,691,618 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  ขาย/  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี    ตัดจําหน่าย  ณ วนัท่ี 

 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 

 2563      2564 

ราคาทุน        

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 6,732,996  8,818  -  6,741,814 

รวม 6,732,996  8,818  -  6,741,814 

        

ค่าตัดจําหน่ายสะสม        

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (5,679,190)  (424,874)  -  (6,104,064) 

รวม (5,679,190)  (424,874)  -  (6,104,064) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตั้ง 6,308,279  2,059,466  -  8,367,745 

รวมสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม 7,362,085      9,005,495 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  ขาย/  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี    ตัดจําหน่าย  ณ วนัท่ี 

 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 

 2562      2563 

ราคาทุน        

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 6,732,996  -  -  6,732,996 

รวม 6,732,996  -  -  6,732,996 

        

ค่าตัดจําหน่ายสะสม        

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (5,033,556)  (645,634)  -  (5,679,190) 

รวม (5,033,556)  (645,634)  -  (5,679,190) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตั้ง 3,884,614  2,423,665  -  6,308,279 

รวมสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม 5,584,054      7,362,085 

        

     สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

     2564  2563 

ค่าตดัจาํหน่าย     424,874  645,634 

ราคาทุนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยมซ่ึงหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมทั้งจาํนวนแลว้แต่ยงัคง

ใชง้านอยู่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีจาํนวน 5.13 ลา้นบาท 

และ 4.65 ลา้นบาท ตามลาํดบั และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  ราคาทุนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจาก

ค่าความนิยมซ่ึงหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมทั้งจาํนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู่มีจาํนวน 5.07 ลา้นบาท และ 

4.59 ลา้นบาท ตามลาํดบั 



 
- 47 - 

 

 

17. สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี/ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ   รายการที่รับรู้  รายการที่รับรู้  ยอดคงเหลือ  

 ณ วนัที่  ในกาํไรหรือ  ในกาํไรขาดทุน  ณ วนัที่ 

 31 ธันวาคม  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวาคม 

 2563      2564 

        

        

        

        

สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 5,850,390  -  -  5,850,390 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 205,793,510  (60,447,003)  -  145,346,507 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า (847,702)  1,154,071  -  306,369 

ตน้ทุนของสัญญา (40,470,606)  13,798,981  -  (26,671,625) 

กาํไรจากการขายอาคารชุดภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (380,441,780)  (310,788,015)  -  (691,229,795) 

ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกาํหนดให้        

วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 43,125,172  -  (19,891,910)  23,233,262 

กาํไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  -  (163,887,494)  (163,887,494) 

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน  7,537,314  (2,469,388)  (1,263,096)  3,804,830 

รวม (159,453,702)  (358,751,354)  (185,042,500)  (703,247,556) 

การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 52,026,395      - 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (211,480,097)      (703,247,556) 

รวม (159,453,702)      (703,247,556) 
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(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ   ผลกระทบ  รายการที่รับรู้  รายการที่รับรู้  ยอดคงเหลือ  

 ณ วนัที ่  สะสมจากการ  ในกาํไรหรือ  ในกาํไรขาดทนุ  ณ วนัที ่

 31 ธันวาคม  นํามาตรฐาน  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวาคม 

 2562  การรายงานทาง      2563 

   การเงิน ฉบับที่ 16       

   มาใช้คร้ังแรก       

          

สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 5,850,390  -  -  -  5,850,390 

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ -  -  205,793,510  -  205,793,510 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  (1,083,154)  235,452  -  (847,702) 

ตน้ทุนของสัญญา (43,448,835)  -  2,978,229  -  (40,470,606) 

ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกาํหนดให ้          

วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 39,118,318  -  -  4,006,854  43,125,172 

กาํไรจากการขายอาคารชุดภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน (45,058,816)  -  (335,382,964)  -  (380,441,780) 

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน  5,305,973  -  2,375,432  (144,091)  7,537,314 

รวม (38,232,970)  (1,083,154)  (124,000,341)  3,862,763  (159,453,702) 

การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 47,956,660        52,026,395 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (86,189,630)        (211,480,097) 

รวม (38,232,970)        (159,453,702) 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงเหลือ   รายการที่รับรู้  รายการที่รับรู้  ยอดคงเหลือ  

 ณ วนัที่  ในกาํไรหรือ  ในกาํไรขาดทุน  ณ วนัที่ 

 31 ธันวาคม  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวาคม 

 2563      2564 

        

        

        

        

สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 5,850,390  -  -  5,850,390 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า (940,094)  1,151,190  -  211,096 

ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกาํหนดให้        

วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 43,125,172  -  (19,891,910)  23,233,262 

กาํไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  -  (163,887,494)  (163,887,494) 

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน  3,990,927  786,463  (1,263,096)  3,514,294 

สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 52,026,395  1,937,653  (185,042,500)  (131,078,452) 
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(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงเหลือ   ผลกระทบ  รายการที่รับรู้  รายการที่รับรู้  ยอดคงเหลือ  

 ณ วนัที ่  สะสมจากการ  ในกาํไรหรือ  ในกาํไรขาดทนุ  ณ วนัที ่

 31 ธันวาคม  นํามาตรฐาน  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวาคม 

 2562  การรายงานทาง      2563 

   การเงิน ฉบับที่ 16       

   มาใช้คร้ังแรก       

          

สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 5,850,390  -  -  -  5,850,390 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  (1,083,154)  143,060  -  (940,094) 

ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกาํหนดให ้          

วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 39,118,318  -  -  4,006,854  43,125,172 

          

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน  2,987,952  -  693,851  309,124  3,990,927 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 47,956,660  (1,083,154)  836,911  4,315,978  52,026,395 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ซ่ึงมีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 

  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

  2564  2563  2564  2563 

ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้  5,333,773,719  6,130,319,796  1,498,521,621  1,268,565,351 

อยา่งไรกต็าม กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับขาดทุนทางภาษี

ท่ียงัไม่ไดใ้ช ้เน่ืองจากยงัไม่เป็นไปตามเง่ือนไขการบนัทึกของมาตรฐานการบญัชี 

ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

ภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั  (1,945,975)  2,087,650  -  - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลแตกต่างชัว่คราว 358,751,354  124,000,341  (1,937,653)  (836,911) 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท่ี้แสดงในงบกาํไรขาดทุนและ        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 356,805,379  126,087,991  (1,937,653)  (836,911) 
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ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564  2563 

 ก่อนภาษ ี  (รายได้) ค่าใช้จ่าย  สุทธิจาก  ก่อนภาษ ี  (รายได้) ค่าใช้จ่าย  สุทธิจาก 

   ภาษีเงินได้  ภาษี    ภาษีเงินได้  ภาษี 

ผล (กาํไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่า            

จากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ี            

กาํหนดใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร            

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (99,459,552)  19,891,910  (79,567,642)  20,034,270  (4,006,854)  16,027,416 

ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ (819,437,470)  163,887,494  (655,549,976)  -  -  - 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจาก            

การแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ (88,103,026)  -  (88,103,026)  (18,440,234)  -  (18,440,234) 

ผล (กาํไร) ขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่            

ของผลประโยชนพ์นกังานท่ีกาํหนดไว ้ (6,315,481)  1,263,096  (5,052,385)  (720,457)  144,091  (576,366) 

รวม (1,013,315,529)  185,042,500  (828,273,029)  873,579  (3,862,763)  (2,989,184) 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563 

 ก่อนภาษ ี  (รายได้) ค่าใช้จ่าย  สุทธิจาก  ก่อนภาษ ี  (รายได้) ค่าใช้จ่าย  สุทธิจาก 

   ภาษีเงินได้  ภาษี    ภาษีเงินได้  ภาษี 

ผล (กาํไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่า            

จากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ี            

กาํหนดใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร            

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (99,459,552)  19,891,910  (79,567,642)  20,034,270  (4,006,854)  16,027,416 

ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ (819,437,470)  163,887,494  (655,549,976)  -  -  - 

ผล (กาํไร) ขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่            

ของผลประโยชนพ์นกังานท่ีกาํหนดไว ้ (6,315,481)  1,263,096  (5,052,385)  1,545,620  (309,124)  1,236,496 

รวม (925,212,503)  185,042,500  (740,170,003)  21,579,890  (4,315,978)  17,263,912 
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รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรสุทธิทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช้

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 2564  2563 

 จํานวน  อตัราภาษี  จํานวน  อตัราภาษี 

 บาท  ร้อยละ  บาท  ร้อยละ 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้ (1,082,470,588)    (280,220,120)   

รายไดภ้าษีเงินไดค้าํนวณในอตัรา ณ วนัท่ีในรายงาน (216,494,118)  20.00  (56,044,024)  20.00 

ภาษีเงินไดข้องบริษทัยอ่ยในต่างประเทศซ่ึงคาํนวณจากฐานรายได ้ (1,945,975)    2,087,650   

ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถนาํมาหกัภาษีได ้ 236,902,806    8,516,253   

ผลกระทบทางภาษีของรายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ทางภาษีและค่าใชจ่้ายท่ีหกัไดเ้พิ่มข้ึน (578,138,459)    (679,137)   

ผลกระทบของขาดทุนทางภาษีท่ีคาดวา่จะไม่ไดใ้ชแ้ละผลประโยชน์ของ        

ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ในงวดก่อนแต่นาํมาใชล้ดค่าใชจ่้ายภาษี        

เงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 557,729,771    48,206,908   

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัผลแตกต่างชัว่คราว 358,751,354    124,000,341   

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน        

เบด็เสร็จอ่ืน 356,805,379  32.96  126,087,991  45.00 
 

 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563 

 จํานวน  อตัราภาษี  จํานวน  อตัราภาษี 

 บาท  ร้อยละ  บาท  ร้อยละ 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้ (364,266,776)    (397,459,932)   

รายไดภ้าษีเงินไดค้าํนวณในอตัรา ณ วนัท่ีในรายงาน  (72,853,355)  20.00  (79,491,986)  20.00 

ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถนาํมาหกัภาษีได ้ 1,808,835    938,652   

ผลกระทบทางภาษีของรายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ทางภาษี        

และค่าใชจ่้ายท่ีหกัไดเ้พิ่มข้ึน (89,464)    (124,840)   

ผลกระทบของขาดทุนทางภาษีท่ีคาดวา่จะไม่ไดใ้ชแ้ละผลประโยชน์ของ        

ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ในงวดก่อนแต่นาํมาใชล้ดค่าใชจ่้ายภาษี        

เงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 71,133,984    78,678,174   

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัผลแตกต่างชัว่คราว (1,937,653)    (836,911)   

รายไดภ้าษีเงินไดท่ี้แสดงในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (1,937,653)  (0.53)  (836,911)  (0.21) 

กลุ่มบริษทัและบริษทัใชอ้ตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ในการคาํนวณภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 



 
- 52 - 

 

 

18. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย  

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

เจ้าหนีก้ารค้า        

เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง (ดูหมายเหตุขอ้ 21) 7,407,842,993  5,898,868,203  -  - 

เจา้หน้ีการคา้ในประเทศ 56,856,234  132,063,149  3,494,943  6,997,851 

เจา้หน้ีการคา้ต่างประเทศ 5,512,062  20,479,289  -  2,027,828 

รวมเจา้หน้ีการคา้ 7,470,211,289  6,051,410,641  3,494,943  9,025,679 

เจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน        

เจา้หน้ีอ่ืนจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - เงินทดรองรับ  

      (ดูหมายเหตุขอ้ 33.5)  
-  -  1,783,512,323  756,989,641 

เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 32,173,424  25,661,596  7,605,985  9,347,725 

เจา้หน้ี - นิติบุคคลอาคารชุด 155,463  155,463  155,463  155,463 

เจา้หน้ีกรมสรรพากร 11,088  312,879  -  25,460 

ภาษีขายท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 8,863,043  -  6,938,139  - 

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 204,356,813  165,366,572  35,921,663  42,205,656 

ตน้ทุนโครงการคา้งจ่าย 161,453,535  137,005,607  -  - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 92,604,947  228,075,189  17,708,397  18,536,803 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 112,086,239  395,961,470  13,073,163  15,920,902 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 33.5) -  -  174,904  632,917 

เงินประกนัผลงาน 512,265,672  490,788,136  7,322,613  7,322,613 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 39,619,160  30,106,165  -  - 

รายไดรั้บล่วงหนา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 33.5) 26,642,724  -  -  - 

อ่ืน ๆ 68,853,424  78,556,878  3,423,710  28,565,163 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 8,729,296,821  7,603,400,596  1,879,331,303  888,728,022 

19. เงินกู้ยืมระยะส้ัน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัไดจ้าํนาํเงินลงทุนในหุน้สามญับางส่วนจาํนวน  104.80 ลา้นบาท 

และ 53.60 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพื่อเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมระยะสั้น โดยเงินกูย้ืมระยะสั้นมีอตัราดอกเบ้ีย

ร้อยละ 7.00 - 9.50 ต่อปี 
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20.  ตั๋วแลกเงิน 

ตัว๋แลกเงิน ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2564  2563 

ตัว๋แลกเงิน  330,000,000  395,000,000 

หกั ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกตัว๋แลกเงินรอตดัจ่าย (884,758)  (237,919) 

หกั ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้ (5,509,046)  (5,308,027) 

รวมตัว๋แลกเงิน  323,606,196  389,454,054 

ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 2/2557 ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2557 ไดมี้มติอนุมติัให้

ขยายวงเงินการออกและจาํหน่ายตัว๋เงินระยะสั้น (ตัว๋แลกเงิน) จากเดิม 650 ลา้นบาทเป็น 1,000 ลา้นบาท 

ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดัไม่เกิน 10 ฉบบั โดยมีอตัราดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละ 12 ต่อปี เพื่อเสริมสภาพคล่อง

ทางการเงินของบริษทัในการขยายธุรกิจและลงทุนในโครงการใหม่ ๆ โดยมอบอาํนาจให้ประธาน

เจา้หน้าท่ีบริหารหรือบุคคลท่ีประธานเจา้หน้าท่ีบริหารมอบหมายดาํเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ออกตัว๋แลกเงินของบริษทั 

ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 3/2558 ของบริษทั เมื่อวนัที่ 16 มีนาคม 2558 ไดม้ีมติอนุมตัิให้

ขยายวงเงินการออกและจาํหน่ายตัว๋เงินระยะสั้น (ตัว๋แลกเงิน) จากเดิม 1,000 ลา้นบาท เป็น 1,500 ลา้นบาท 

เสนอขายกรณีทัว่ไปหรือกรณีวงจาํกดัประเภทผูล้งทุนรายใหญ่และ/หรือผูล้งทุนสถาบนั โดยไม่จาํกดั

จาํนวนฉบบั หรือกรณีวงจาํกดั ณ ขณะใดขณะหน่ึงไม่เกิน 10 ฉบบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัออกและเสนอขายตัว๋แลกเงินระยะสั้นให้แก่นักลงทุนใน

วงจาํกดั โดยออกตัว๋แลกเงินชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนั ดงัน้ี 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

วนัท่ีออกต๋ัวแลกเงิน มูลค่า อตัราดอกเบีย้ อายุคงเหลือ วนัครบกาํหนด 

คงเหลือ ต่อปี (วนั) ไถ่ถอน 

(บาท) (ร้อยละ)   

9 เมษายน 2564 - 330,000,000 6.50 - 7.25 4 - 238 4 มกราคม 2565 - 

30 พฤศจิกายน 2564    26 สิงหาคม 2565 
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 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

วนัท่ีออกต๋ัวแลกเงิน มูลค่า อตัราดอกเบีย้ อายุคงเหลือ วนัครบกาํหนด 

คงเหลือ ต่อปี (วนั) ไถ่ถอน 

(บาท) (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 

21. เจ้าหนีค่้าก่อสร้าง 

เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

  2564  2563 

เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง   7,427,904,381  11,185,530,892 

หกั ค่าใชจ่้ายทางตรงในการรับโอนสิทธิเรียกร้อง  (20,061,388)  (162,553,184) 

เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง  7,407,842,993  11,022,977,708 

หกั ส่วนของเจา้หน้ีค่าก่อสร้างท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  

(ดูหมายเหตุขอ้ 18)  (7,407,842,993) 

 

(5,898,868,203) 

รวม  -  5,124,109,505 

เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2559 บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) (“ผูว้า่จา้ง”) ไดท้าํสญัญาก่อสร้าง

โครงการเจา้พระยา เอสเตต กบับริษทั บีซีอีจี ไทย อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (“ผูรั้บจา้ง”) ซ่ึงตามสัญญา

ดงักล่าวผูรั้บจา้งมีสิทธิในการโอนสิทธิเรียกร้องในหน้ีค่าก่อสร้างให้กบัธนาคารในต่างประเทศแห่งหน่ึง

ท่ีไดใ้หก้ารสนบัสนุนทางการเงินในโครงการน้ี นอกจากนั้นตามสญัญาดงักล่าว บริษทัยอ่ยจะจ่ายชาํระเงิน

ให้แก่ผูรั้บจา้งและ/หรือธนาคารในต่างประเทศแห่งหน่ึงตามคาํสั่งของผูรั้บจา้งทั้งจาํนวนเม่ือครบกาํหนด

ชาํระในวนัท่ี 20 กนัยายน 2563 ทั้งน้ีบริษทัยอ่ยจะเป็นผูรั้บผิดชอบภาระดอกเบ้ียตามท่ีตกลงกนัในสัญญา 

และเพื่อเป็นหลกัประกนัให้กบัผูรั้บจา้ง บริษทัยอ่ยไดว้างหลกัประกนัต่อผูรั้บจา้ง โดยมีรายละเอียดของ

หลกัประกนัดงัน้ี 

- จาํนาํหุน้ในบริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั ทั้งจาํนวน 

- สิทธิในการสวมสิทธิการเช่าท่ีดิน และการจดจาํนองส่ิงปลูกสร้างของโครงการ เจา้พระยา เอสเตท 

ภายใตส้ัญญาหลกัประกนัแบบมีเง่ือนไข โดยการบงัคบัใช้สิทธิในการสวมสิทธิและการ

จดจาํนองดงักล่าวจะดาํเนินการไดก้ต่็อเม่ือปรากฏเหตุตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา (ดูหมายเหตุขอ้ 9) 
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เม่ือวนัท่ี 16 กันยายน 2563 เงินกู้จากธนาคารในต่างประเทศของบริษัทย่อยท่ีนํามาใช้ในการก่อสร้าง

โครงการเจา้พระยาเอสเตต จาํนวน 375 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือ 11,754.75 ลา้นบาท ไดถู้กชาํระคืนแลว้ทั้ง

จาํนวนก่อนวนัครบกาํหนด บริษทัและผูร่้วมทุนในโครงการซ่ึงมีฐานะเป็นผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยในบริษทัยอ่ย

และในฐานะของผูรั้บเหมาหลกัของโครงการระหวา่งก่อสร้างไดต้กลงร่วมกนัเพื่อดาํเนินการจ่ายชาํระหน้ี และ

รับโอนสิทธิเรียกร้องในหน้ีค่าก่อสร้างคืนจากธนาคารซ่ึงให้การสนับสนุนทางการเงินสําหรับค่าก่อสร้าง

ก่อนวนัครบกาํหนดชาํระเงิน ทั้งน้ีเงินกูย้ืมจาํนวน 45.50 ลา้นเหรียญสหรัฐ ถูกชาํระโดยเงินฝากธนาคารของ

บริษทัยอ่ยท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัการชาํระเงินตามสัญญาก่อสร้างและเงินกูย้ืมส่วนท่ีเหลือจาํนวน 329.50 

ลา้นเหรียญสหรัฐ ถูกชาํระโดยเงินทุนท่ีจดัหามาโดยผูร่้วมทุนของโครงการ ส่งผลใหผู้ร่้วมทุนของโครงการ

กลบัมาเป็นเจา้หน้ีค่าก่อสร้างภายใตส้ัญญาก่อสร้างระหวา่งบริษทัยอ่ยและผูร่้วมทุน โดยบริษทัยอ่ยและ

ผูร่้วมทุนไดบ้รรลุขอ้ตกลงในสญัญาการจ่ายชาํระคืนหน้ีโดยมีเง่ือนไขท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

1.  บริษทัยอ่ยตกลงชาํระค่าธรรมเนียมการจดัหาเงินให้กบัผูร่้วมทุน ในการจดัหาแหล่งเงินทุนท่ีผูร่้วมทุน

ไดจ่้ายไปเพื่อนาํเงินมาจ่ายชาํระหน้ีให้กบัธนาคารต่างประเทศ ซ่ึงเม่ือรวมกบัเงินท่ีผูร่้วมทุนจ่ายชาํระ

ให้กบัธนาคารต่างประเทศ และหน้ีค่าก่อสร้างส่วนท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ บริษทัยอ่ยมีหน้ีทั้งหมดจาํนวน 

369.54 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

2.  บริษทัยอ่ยจะจ่ายชาํระหน้ีไม่นอ้ยกว่า 200 ลา้นเหรียญสหรัฐ ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ส่วนหน้ีท่ี

เหลืออีกจาํนวน 169.54 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา จ่ายชาํระภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ต่อมาใน

ระหว่างปี 2564 บริษทัยอ่ยไดท้าํบนัทึกความเขา้ใจกบัผูร่้วมทุนโดยมีการกาํหนดเง่ือนไขการชาํระหน้ี 

ซ่ึงไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดีจากผูร่้วมทุนในการเจรจาเพื่อใหบ้รรลุขอ้ตกลงในการชาํระหน้ีคืน โดย

เง่ือนไขการชาํระหน้ีคืนจะสอดคลอ้งกบัแผนธุรกิจของบริษทัยอ่ยเป็นสาํคญั และปัจจุบนับริษทัยอ่ยได้

ปฎิบติัตามเง่ือนไขในบนัทึกความเขา้ใจดงักล่าวในส่วนท่ีเป็นสาระสําคญัแลว้และบริษทัย่อยมีความ

มัน่ใจท่ีจะปฎิบติัตามเง่ือนไขท่ีเหลือไดค้รบถว้นในระยะเวลาอนัใกลน้ี้ นอกจากนั้นในระหว่างปี 2564 

บริษทัย่อยและผูร่้วมทุนไดท้าํขอ้ตกลงแปลงหน้ีทั้งเงินตน้ และดอกเบ้ียคา้งจ่ายท่ีเหลือในสกุลเหรียญ

สหรัฐอเมริกา เป็นหน้ีท่ีเป็นไทยบาท ดว้ยอตัราแลกเปล่ียนซ่ึงตกลงร่วมกนั ซ่ึงทาํให้บริษทัยอ่ยมีกาํไร

จากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 495.57 ลา้นบาท 

3.  ผูร่้วมทุนคิดดอกเบ้ียในอตัราท่ีตกลงร่วมกนัตลอดระยะเวลาท่ียงัคา้งชาํระ 

4.  บริษัทย่อยตกลงให้หลักประกันกับผู ้ร่วมทุน เช่นเดียวกับท่ีเคยให้หลักประกันต่อธนาคารใน

ต่างประเทศแห่งหน่ึง ปัจจุบนัธนาคารในต่างประเทศอยู่ระหว่างการดาํเนินการคืนหลกัประกนัท่ี

บริษทัยอ่ยไดเ้คยวางไวก้บัธนาคาร 

5.  ในกรณีท่ีบริษทัย่อยไดเ้งินจากการจาํหน่ายสินทรัพยใ์นส่วนงานธุรกิจโรงแรม บริษทัย่อยจะจ่าย

ชาํระเงินท่ีไดท้ั้งหมดใหก้บัผูร่้วมทุนเพื่อชาํระหน้ีค่าก่อสร้าง 
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22. เงินกู้ยืมระยะยาว 

เงินกูย้มืระยะยาว ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

  2564  2563 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินต่างประเทศ  136,044,216  369,114,549 

หกั ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (136,044,216)  - 

รวมเงินกูย้มืระยะยาว  -  369,114,549 

เมื่อวนัที่ 14 ตุลาคม 2559 บริษทั ซีจียูเค 1 จาํกดั (“บริษทัย่อย”) ไดท้าํสัญญาเงินกูก้บัสถาบนัการเงิน

ในต่างประเทศแห่งหน่ึงจาํนวน 9 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง เงินกูย้ืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบั Base 

Rate บวกร้อยละ 3 ต่อปี กาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทั้งหมดในวนัที่ 17 ตุลาคม 2564 โดยบริษทัย่อยได ้         

จดจาํนองที่ดินและอาคาร ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 จาํนวน 825.17 

ลา้นบาท และ 743.03 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพื่อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้ืมดงักล่าว (ดูหมายเหตุ

ขอ้ 14) 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2562 บริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาเพิ่มเติมกบัสถาบนัการเงินในต่างประเทศดงักล่าว 

โดยไดต้กลงให้นาํเงินฝากธนาคารจาํนวน 1.75 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง ไปเป็นหลกัประกนัการกูย้ืมเงิน ซ่ึงได้

แสดงไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของเงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 จาํนวน 70.60 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 11) ต่อมาเม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2564 บริษทัย่อยได้

ทาํสัญญาเพิ่มเติมกบัสถาบนัการเงินในต่างประเทศดงักล่าว โดยไดต้กลงใหข้ยายวนัครบกาํหนดชาํระคืน

เงินตน้เป็นภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ตกลงยกเลิกสัญญาเช่า (ดูหมายเหตุขอ้ 14) 

ทั้งน้ี ในระหว่างปี 2564 บริษทัย่อยไดจ่้ายชาํระคืนหน้ีเงินกูย้ืมจาํนวน 6 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง โดยไดน้าํ

เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัและเงินค่าตอบแทนท่ีไดรั้บจากการยกเลิกสัญญาเช่า (ดูหมายเหตุขอ้ 14) 

มาชาํระคืนหน้ีเงินกูด้งักล่าว 
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23. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2564  2563 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 501,583,689  252,064,220 

หกั ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระ    

ภายในหน่ึงปี (145,928,934)  (12,200,526) 

รวมหน้ีสินตามสญัญาเช่า 355,654,755  239,863,694 

การวิเคราะห์การครบกาํหนดของการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าโดยไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั 

ภายใน 1 ปี 172,722,694  27,335,843 

เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 69,921,607  66,484,422 

เกินกวา่ 5 ปี 3,178,601,620  1,317,441,783 

 3,421,245,921  1,411,262,048 

หกั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (2,919,662,232)  (1,159,197,828) 

รวมหน้ีสินตามสญัญาเช่า 501,583,689  252,064,220 

 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2564  2563 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 16,949,799  242,869,322 

หกั ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระ    

ภายในหน่ึงปี (8,326,575)  (8,431,505) 

รวมหน้ีสินตามสญัญาเช่า 8,623,224  234,437,817 
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(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2564  2563 

การวิเคราะห์การครบกาํหนดของการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าโดยไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั 

ภายใน 1 ปี 9,440,630  21,477,443 

เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 9,113,287  60,626,022 

เกินกวา่ 5 ปี -  1,317,441,783 

 18,553,917  1,399,545,248 

หกั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (1,604,118)  (1,156,675,926) 

      รวมหน้ีสินตามสญัญาเช่า 16,949,799  242,869,322 

24. หุ้นกู้ 

หุน้กู ้ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม 

  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

  2564  2563 

หุน้กูร้ะยะสั้น  1,953,000,000  2,000,000,000 

หกั ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย  (2,708,266)  (8,982,937) 

รวมหุน้กูร้ะยะสั้น  1,950,291,734  1,991,017,063 

     

หุน้กูร้ะยะยาว  1,529,700,000  1,908,400,000 

หกั ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย  (8,412,151)  (13,237,334) 

  1,521,287,849  1,895,162,666 

หกั ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (1,521,287,849)  (1,895,162,666) 

รวมหุน้กูร้ะยะยาว  -  - 
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 (หน่วย : บาท) 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2564  2563 

หุน้กูร้ะยะสั้น 1,953,000,000  2,000,000,000 

หกั ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย (2,708,266)  (8,982,937) 

รวมหุน้กูร้ะยะสั้น 1,950,291,734  1,991,017,063 

     

หุน้กูร้ะยะยาว 1,549,700,000  1,908,400,000 

หกั ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย (8,412,151)  (13,237,334) 

 1,541,287,849  1,895,162,666 

หกั ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (1,521,287,849)  (1,895,162,666) 

รวมหุน้กูร้ะยะยาว 20,000,000  - 

เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีมติให้บริษทัออกและเสนอขายหุ้นกูโ้ดยมูลค่ารวม

ของหุน้กูท่ี้ยงัไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหน่ึง กาํหนดไวไ้ม่เกิน 5,000 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 

2563 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัวงเงินสําหรับการออกและเสนอขายหุ้นกูเ้พิ่มเติมอีกจาํนวน 

2,000 ลา้นบาท ทาํให้บริษทัมีวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกูท่ี้ยงัไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหน่ึง ไม่เกิน 

7,000 ลา้นบาท โดยบริษทัไดอ้อกจาํหน่ายหุน้กู ้ดงัน้ี 

24.1 เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2561 บริษทัออกจาํหน่ายหุ้นกูอ้ายุ 2 ปี จาํนวน 1,000 ลา้นบาท ให้แก่นักลงทุน

สถาบัน และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ โดยเป็นหุ้นกู ้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ 

มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ซ่ึงบริษทัมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนครบกาํหนด โดยมีอตัรา

ดอกเบ้ียคงที่ ร้อยละ 7.00 ต่อปี ชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน กาํหนดจ่ายดอกเบ้ียงวดแรกใน

วนัท่ี 25 กนัยายน 2561โดยหุ้นกูค้รบกาํหนดชาํระคืนในวนัท่ี 25 มิถุนายน 2563 โดยบริษทั

ไดจ้ดจํานองท่ีดินบางส่วนซ่ึงมีมูลค่าตามบัญชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จํานวน 

1,022.82 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 14) และ 203.38 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 15) ตามลาํดบั 

รวมทั้ งส่วนควบและส่วนต่อเติมของอาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีจะถูกสร้างในอนาคตเพื่อเป็น

หลกัประกนั โดยมีวงเงินจาํนองจาํนวน 1,000 ลา้นบาท 

นอกจากนั้นบริษทัไดจ้าํนาํเงินลงทุนในหุน้สามญับางส่วนเพื่อเป็นหลกัประกนั ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 จาํนวน 85.15 ลา้นบาท และ 43.55 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
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เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2563 บริษัทได้รับอนุมัติจากผู ้ถือหุ้นกู้ให้ขยายระยะเวลาครบกําหนด                 

ชาํระคืนออกไปอีก 1 ปี โดยหุ้นกู้ครบกาํหนดชาํระคืนในวนัท่ี 25 มิถุนายน 2564 และอนุมติัให้

เปล่ียนอตัราดอกเบ้ียของหุ้นกูเ้ป็นร้อยละ 7.50 ต่อปี รวมทั้งอนุมติัใหคื้นเงินตน้ก่อนวนัครบกาํหนด

ชาํระจาํนวน 200 ลา้นบาท โดยกาํหนดชาํระคืนเงินตน้บางส่วนในวนัท่ี 25 มิถุนายน 2563 จาํนวน 

100 ลา้นบาท และวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2563 จาํนวน 100 ลา้นบาท  

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2564 บริษทัไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุ้นกูใ้ห้ขยายระยะเวลาครบกาํหนด

ชาํระคืนออกไปอีก 1 ปี โดยหุ้นกูค้รบกาํหนดชาํระคืนในวนัท่ี 25 มิถุนายน 2565 ทาํให้ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัมียอดคงคา้งของหุน้กูด้งักล่าวจาํนวน 800 ลา้นบาท 

24.2 เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2561 บริษทัออกจาํหน่ายหุ้นกูอ้ายุ 2 ปี จาํนวน 700 ลา้นบาท ให้แก่นักลงทุน

สถาบัน และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี

หลกัประกันและมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ ซ่ึงบริษัทมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกาํหนด โดยมีอัตรา

ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 7.25 ต่อปี ชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน กาํหนดจ่ายดอกเบ้ียงวดแรกในวนัท่ี 

19 มกราคม 2562 โดยหุน้กูค้รบกาํหนดชาํระคืนในวนัท่ี 19 ตุลาคม 2563 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2563 

บริษทัไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุ้นกูใ้ห้ขยายระยะเวลาครบกาํหนดชาํระคืนออกไปอีก 1 ปี โดยหุ้นกู้

ครบกาํหนดชาํระคืนในวนัท่ี 19 ตุลาคม 2564 รวมทั้งอนุมติัให้ชาํระคืนเงินตน้บางส่วนก่อนกาํหนด

จาํนวน 210 ลา้นบาท โดยแบ่งชาํระเป็น 2 งวด คืองวดวนัท่ี 19 ตุลาคม 2563 จาํนวน 105 ลา้นบาท 

และวนัท่ี 19 เมษายน 2564 จาํนวน 105 ล้านบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 กันยายน 2564 บริษัทได้รับ

อนุมติัจากผูถื้อหุ้นกูใ้ห้ขยายระยะเวลาครบกาํหนดชาํระคืนออกไปอีก 1 ปี โดยหุ้นกูค้รบกาํหนด

ชาํระคืนในวนัท่ี 19 ตุลาคม 2565  

ในระหว่างปี 2564 บริษทัไดซ้ื้อคืนหุ้นกูจ้ากตลาดรองบางส่วนจาํนวน 53.20 ลา้นบาท ทาํให้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัมียอดคงคา้งของหุ้นกูด้งักล่าวจาํนวน 436.80 ลา้นบาท 

และ 595 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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24.3 เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2562 บริษทัออกจาํหน่ายหุน้กูอ้าย ุ2 ปี จาํนวน 513.40 ลา้นบาท ใหแ้ก่นกัลงทุน

สถาบัน และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี

หลกัประกันและมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ ซ่ึงบริษัทมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกาํหนด โดยมีอัตรา

ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 7.25 ต่อปี ชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน กาํหนดจ่ายดอกเบ้ียงวดแรกในวนัท่ี 6 ธนัวาคม 

2562 โดยหุ้นกูค้รบกาํหนดชาํระคืนในวนัท่ี 6 กนัยายน 2564 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2564 

บริษทัไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุน้กูใ้หข้ยายระยะเวลาครบกาํหนดชาํระคืนออกไปอีก 1 ปี โดยหุน้กู้

ครบกาํหนดชาํระคืนในวนัท่ี 6 กนัยายน 2565 รวมทั้งอนุมติัเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียของหุ้นกูเ้ป็น

ร้อยละ 7.50 ต่อปี 

ในระหว่างปี 2564 บริษทัไดซ้ื้อคืนหุ้นกูจ้ากตลาดรองบางส่วนจาํนวน 220.50 ลา้นบาท ทาํให้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัมียอดคงคา้งของหุ้นกูด้งักล่าวจาํนวน 292.90 ลา้นบาท 

และ 513.40 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

24.4 เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2563 บริษทัออกจาํหน่ายหุ้นกูอ้าย ุ1 ปี จาํนวน 2,000 ลา้นบาท ให้แก่นกัลงทุน

สถาบัน และ/หรือผู ้ลงทุนรายใหญ่ โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู ้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มี

หลกัประกันและมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ ซ่ึงบริษัทมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกาํหนด โดยมีอัตรา

ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 7.00 ต่อปี ชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน กาํหนดจ่ายดอกเบ้ียงวดแรกในวนัท่ี 

23 มิถุนายน 2563 โดยหุ้นกูค้รบกาํหนดชาํระคืนในวนัท่ี 23 มีนาคม 2564 ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีบริษทั

ตอ้งดาํรงอตัราส่วนของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่ายหักออกดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ต่อส่วนของผูถื้อหุ้นไม่เกิน 5.5 : 1 ณ วนัส้ินงวดปีบญัชีของแต่ละปี ตลอดอายขุองหุ้นกู ้โดยบริษทั

ไดจ้ดจาํนองท่ีดินบางส่วนซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี ณ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 จาํนวน 1,984.32 

ลา้นบาท รวมทั้งส่วนควบและส่วนต่อเติมของอาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีจะถูกสร้างในอนาคตเพื่อ

เป็นหลกัประกนั โดยมีวงเงินจาํนองจาํนวน 2,000 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2564 บริษทั

ได้รับอนุมติัจากผูถื้อหุ้นกู้ให้ขยายระยะเวลาครบกาํหนดชาํระคืนออกไปอีก 1 ปี โดยหุ้นกู้ครบ

กาํหนดชาํระคืนในวนัท่ี  23 มีนาคม 2565 และอนุมติัให้เปล่ียนอตัราดอกเบ้ียของหุ้นกูเ้ป็นร้อยละ 

7.50 ต่อปี 

ในระหว่างปี 2564 บริษทัได้ซ้ือคืนหุ้นกู ้จากตลาดรองบางส่วนจาํนวน 47 ลา้นบาท ทาํให้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัมียอดคงคา้งของหุ้นกูด้งักล่าวจาํนวน 1,953 ลา้นบาท 

และ 2,000 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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24.5 เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2564 บริษทัออกจาํหน่ายหุ้นกูอ้าย ุ2 ปี จาํนวน 20 ลา้นบาท ให้แก่บริษทัย่อย

แห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุข้อ 33.5) โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุ ช่ือผู ้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี

หลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ซ่ึงบริษทัมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนครบกาํหนด โดยมีอตัรา

ดอกเบ้ียคงที่ร้อยละ 7.6 ต่อปี ชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน กาํหนดจ่ายดอกเบ้ียงวดแรกในวนัท่ี 

20 กมุภาพนัธ์ 2565 โดยหุน้กูค้รบกาํหนดชาํระคืนในวนัท่ี 20 สิงหาคม 2566 ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีบริษทั

ตอ้งดาํรงอตัราส่วนของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่ายหักออกดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ไม่เกิน 5.5 : 1 ณ วนัส้ินงวดปีบญัชีของแต่ละปี ตลอดอายขุองหุน้กู ้

25. ประมาณการหนีสิ้นสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

บริษทัมีโครงการผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน ซ่ึงจดัเป็น

โครงการผลประโยชน์เพื่อวตัถุประสงคด์งักล่าว 

ค่าใชจ่้ายท่ีบนัทึกในกาํไรขาดทุนตามโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 

ตน้ทุนบริการในอดีต (โอนกลบั) (17,625,345)  -  -  - 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 4,930,104  11,374,237  3,604,443  3,202,770 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 348,304  502,922  327,874  266,483 

รวม (12,346,937)  11,877,159  3,932,317  3,469,253 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้มีดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัที ่

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

ยอดยกมาของประมาณการหน้ีสินตามโครงการ        

ผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้ 37,686,565  26,529,863  19,954,632  14,939,759 

ตน้ทุนบริการในอดีต (โอนกลบั) (17,625,345)  -  -  - 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 4,930,104  11,374,237  3,604,443  3,202,770 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 348,304  502,922  327,874  266,483 

 25,339,628  38,407,022  23,886,949  18,409,012 

ผล (กาํไร) ขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่        

ของผลประโยชนพ์นกังานท่ีกาํหนดไว ้        

ท่ีรับรู้เป็นรายการ (กาํไร) ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน        

- จากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน (3,031,733)  11,785  (3,031,733)  11,785 

- จากการเปล่ียนแปลงดา้นประชากรศาสตร์ -  (1,246,395)  -  517,555 

- จากการปรับปรุงประสบการณ์ (3,283,748)  514,153  (3,283,748)  1,016,280 

ยอดยกไปของประมาณการหน้ีสินตามโครงการ        

ผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้ 19,024,147  37,686,565  17,571,468  19,954,632 
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ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชใ้นการคาํนวณประมาณการหน้ีสินตาม

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้มีดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี 

ขอ้สมมติทางการเงิน        

อตัราคิดลด  1.81 - 2.85  1.81 - 1.82  1.81  1.81 

อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 3.50 - 6.00  3.50 - 6.00  6.00  6.00 

ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์        

อตัราการลาออกของพนกังาน 1.91 - 34.38*  1.91 - 34.38*  2.87 - 34.38*  2.87 - 34.38* 

อตัรามรณะ 105 ของ

TMO2017** 

 105 ของ

TMO2017** 

 105 ของ

TMO2017** 

 105 ของ

TMO2017** 

*
 ข้ึนอยูก่บัช่วงอายขุองพนกังาน 

** อา้งอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามญั (TMO2017: Thai Mortality Ordinary Tables of 2017) 

ขอ้สมมติท่ีสาํคญัในการกาํหนดประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังานตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ประกอบดว้ย อตัราคิดลด อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน อตัราการลาออกของพนกังาน และ

อตัรามรณะ การวิเคราะห์ความอ่อนไหวดงัต่อไปน้ีไดพ้ิจารณาจากการเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติ

ในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที่เก่ียวขอ้งท่ีอาจเป็นไปไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานในขณะท่ีขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี 

(หน่วย : บาท) 

 ผลกระทบต่อมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนีสิ้น 

 ผลประโยชน์พนักงานเพิม่ขึน้ (ลดลง) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัที ่

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

อตัราคิดลด - เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 (2,477,372)  (5,189,501)  (2,440,498)  (2,837,895) 

อตัราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1 3,004,448  6,325,637   2,959,350  3,453,397  

อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน - เพิม่ข้ึนร้อยละ 1 2,852,839  6,010,873   2,809,913  3,238,794  

อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1 (2,411,047)  (6,169,809)  (2,375,113)  (2,733,478) 

อตัราการลาออกของพนกังาน - เพิ่มข้ึนร้อยละ 20 (2,614,088)  (5,094,514)  (2,586,632)  (2,996,329) 

อตัราการลาออกของพนกังาน - ลดลงร้อยละ 20 3,219,469  5,879,501   3,187,918  3,734,546  

อตัรามรณะ - เพิ่มข้ึนร้อยละ 20 (258,098)  (543,764)  (253,796)  (285,910) 

อตัรามรณะ - ลดลงร้อยละ 20 262,750  553,138   258,360  290,985  
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้อาจไม่ไดแ้สดงถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจริงในประมาณการหน้ีสิน

สําหรับผลประโยชน์พนักงาน เน่ืองจากเป็นการยากที่การเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติต่าง ๆ จะเกิดข้ึน

แยกต่างหากจากขอ้สมมติอ่ืนซ่ึงอาจมีความสมัพนัธ์กนั 

นอกจากน้ี ในการแสดงการวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งต้น มูลค่าปัจจุบันของประมาณการหน้ีสิน

สาํหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน คาํนวณโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วย

ท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ซ่ึงเป็นวิธีเดียวกนักบัการคาํนวณประมาณการหน้ีสิน

สาํหรับผลประโยชน์ของพนกังานท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

การวิเคราะห์การครบกาํหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชน์ของประมาณการหน้ีสินสําหรับผลประโยชน์

ของพนกังานหลงัออกจากงานโดยไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 

มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 

ภายใน 1 ปี 1,881,000  1,856,000  1,881,000  1,840,000 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 642,294  335,229  642,294  - 
เกินกวา่ 5 ปี 25,670,627  47,918,461  25,295,292  24,922,029 

รวม 28,193,921  50,109,690  27,818,586  26,762,029 

26. ทุนเรือนหุ้น 

เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2564 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติเก่ียวกบัทุนท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

26.1 อนุ มัติการลดทุน จดทะเบียน ของบริษัท  โดยการตัดหุ้น ท่ีย ังไม่ได้จําห น่ ายจําน วน 

3,305,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 13,263,993,608 บาท เป็นทุนจดทะเบียน

จาํนวน 9,958,993,608 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 

3,305,000,000 หุ้น มูลค่าท่ี  ตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท ซ่ึงเป็นหุ้นท่ีจดัสรรไวเ้พื่อออกเสนอขาย

ตามการเพิ่มทุนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) ตามท่ีไดรั้บมติอนุมติัจากท่ีประชุม

สามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2563 (ยกเวน้หุ้นสามญัท่ีสาํรอง

ไวเ้พื่อรองรับการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัตามใบสําคญัแสดงสิทธิ CGD-W4 จาํนวน 

1,652,865,654 หุ้น และ CGD-ESOP จาํนวน 40,000,000 หุ้น) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

โดยเม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2564 บริษัทได้ดาํเนินการจดทะเบียนลดทุน และแก้ไขเพิ่มเติม

หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ตามมติดงักล่าวแลว้ 
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26.2 อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ดว้ยการลดมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้น เพื่อหักลบส่วนตํ่ากว่า

มูลค่าหุ้น จํานวน 3,884,007,507.12 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 9,958,993,608.00 บาท               

เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 6,074,986,100.88 บาท โดยการลดมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้ (Par Value) จาก

หุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.61 บาท ซ่ึงจะส่งผลให้ทุนชาํระแลว้ของบริษทัลดลงจากเดิมจาํนวน 

8,266,127,954.00 บาท เป็นจาํนวน 5,042,338,051.94 บาท เพื่อหักลบส่วนตํ่ากว่ามูลค่าหุ้นจาํนวน 

1,559,517,810.00 บาท และเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทจาํนวน 1,664,272,092.06 บาท 

ตามลาํดบั ตามท่ีปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 โดยเม่ือมี

การลดทุนเพื่ อชดเชยผลขาดทุนสะสมแล้ว บริษัทจะมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือจํานวน 

61,542,200.94 บาท โดยจาํนวนหุ้นของบริษทัภายหลงัการลดทุนแล้วจะมีจาํนวนคงเดิมเท่ากับ 

8,266,127,954 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยเม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2564 บริษทัไดด้าํเนินการ

จดทะเบียนลดทุน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย ์ตามมติดงักล่าวแลว้ 

26.3 อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 3,024,517,609.90 บาท จากทุนจดทะเบียน

เดิมจาํนวน 6,074,986,100.88 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 9,099,503,710.78 บาท โดยออก

หุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวนไม่เกิน 4,958,225,590 หุ้นมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.61 บาท เพื่อรองรับ

การใชสิ้ทธิของ CGD-W5 จาํนวนไม่เกิน 1,653,225,590 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.61 บาท 

ให้แก่ ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเพื่อออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอาํนาจ

ทัว่ไป (General Mandate) จาํนวนไม่เกิน 3,305,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.61 บาท 

เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Right Offering) จาํนวนไม่เกิน 2,479,000,000 หุ้น และเพื่อ

เสนอขาย ให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) จาํนวนไม่เกิน 826,000,000 หุ้น และ

อนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุน

จดทะเบียนของบริษทั โดยเม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2564 บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน 

และแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

ตามมติดงักล่าวแลว้ 

26.4 อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวนไม่เกิน 1,653,225,590 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 

0.61 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 5 

จาํนวนไม่เกิน 1,653,225,590 หุ้น ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และจดัสรรหุ้น

สามญัเพิ่มทุนจาํนวนไม่เกิน 3,305,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.61 บาท ตามแบบมอบ 

อาํนาจทัว่ไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Right Offering) จาํนวนไม่

เกิน 2,479,000,000 หุ้น และเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) จาํนวน

ไม่เกิน 826,000,000 หุน้  
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เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติเก่ียวกบัทุนท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

26.5 อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจากจาํนวน 9,099,503,710.78 บาท เป็นจาํนวน 7,083,453,710.78 

บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดจ้าํหน่ายจาํนวน 3,305,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 

0.61 บาท และอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการลดทุน

จดทะเบียนของบริษทั โดยเม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนลดทุน และ

แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ตามมติ

ดงักล่าวแลว้ 

26.6 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไปทั้ งส้ินจาํนวน 

503,860,000 บาท จากจาํนวน 7,083,453,710.78 บาท เป็นจาํนวน 7,587,313,710.78 บาท โดยการ

ออกหุน้สามญัจาํนวน 826,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.61 บาท โดยเม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 

2564 บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 

กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ตามมติดงักล่าวแลว้ 

26.7 อนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวนไม่เกิน 826,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.61 บาท 

เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดัตามแบบมอบอาํนาจทัว่ไป 

27. ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ 

27.1 ตามท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัประจาํปี 2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ไดมี้มติอนุมติั

การออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 4 (“CGD-W4”) 

โดยเม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2561 บริษทัได้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั CGD-W4 ท่ี

จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยไม่คิดมูลค่าในอตัรา 5 หุน้เดิมต่อ 

1 หน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงใบสาํคญัแสดงสิทธิจดทะเบียนชนิดระบุช่ือและสามารถโอนให้

บุคคลอ่ืนไดโ้ดยไม่มีราคาเสนอขาย อตัราการใชสิ้ทธิสําหรับซ้ือหุ้นสามญัคือ 1 หน่วยสามารถ

ซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ และรายการใชสิ้ทธิมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

ใบสําคญั วนัท่ีออก  จํานวนท่ีออก  ราคาการใช้สิทธิ  กาํหนดเวลาการใช้สิทธิ 

แสดงสิทธิ   (ล้านหน่วย)  บาท / หน่วย  เร่ิม  ส้ินสุด 

CGD-W4 27 มิถุนายน 2561  1,653  2.75  28 ธนัวาคม 2561  26 มิถุนายน 2564 

* ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิไดใ้นวนัทาํการสุดทา้ยของทุกเดือนท่ี 6 หลงัจากวนัท่ีออกใบสําคญั

แสดงสิทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมดยงัไม่ไดมี้การใชสิ้ทธิ 
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ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีผูถื้อหุ้นใช้สิทธิจาํนวน 563 สิทธิ ซ่ึงแปลงเป็นหุ้นสามญั

จาํนวน 563 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 2.75 บาท โดยบริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และทุนชาํระ

แลว้ กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2564 ส่งผลใหจ้าํนวนหุน้สามญั

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัเพิ่มข้ึนจาก 8,266,127,954 หุน้ เป็น 8,266,128,236 หุน้ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ใบสาํคญัแสดงสิทธิหมดอายแุลว้ 

27.2 ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2564 ไดมี้มติอนุมติัการออก

และเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 5 (“CGD-W5”) โดยเม่ือวนัท่ี     

23 เมษายน 2564 บริษทัไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั CGD-W5 ท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม

ของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยไม่คิดมูลค่าในอตัรา 5 หุน้เดิมต่อ 1 หน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ซ่ึงใบสําคัญแสดงสิทธิจดทะเบียนชนิดระบุช่ือและสามารถโอนให้บุคคลอ่ืนได้โดยไม่มีราคา                     

เสนอขาย อัตราการใช้สิทธิสําหรับซ้ือหุ้นสามัญคือ 1 หน่วยสามารถซ้ือหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น และ

รายการใชสิ้ทธิมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ใบสําคญั วนัท่ีออก  จํานวนท่ีออก  ราคาการใช้สิทธิ  กาํหนดเวลาการใช้สิทธิ* 

แสดงสิทธิ   (ล้านหน่วย)  บาท / หน่วย  เร่ิม  ส้ินสุด 

CGD-W5 23 เมษายน 2564  1,653  1  30 มิถุนายน 2564  22 เมษายน 2566 

*  ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิไดใ้นวนัทาํการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและธันวาคมของ                     

แต่ละปีปฏิทินตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมดยงัไม่ไดมี้การใชสิ้ทธิ 

27.3 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัไดอ้อกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 

(CGD-WC) ของบริษทั ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัและ/หรือบริษทัย่อย 

อตัราการใชสิ้ทธิสาํหรับซ้ือหุน้สามญัคือ 1 หน่วยสามารถซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ใบสําคญั วนัท่ีออก  จํานวนท่ีออก  ราคาการใช้สิทธิ  กาํหนดเวลาการใช้สิทธิ 

แสดงสิทธิ   (ล้านหน่วย)  บาท / หน่วย  เร่ิม  ส้ินสุด 

CGD-WC 25 กุมภาพนัธ์ 2562  40  1.56  28 กุมภาพนัธ์ 2563  19 กุมภาพนัธ์ 2567 

* ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิไดใ้นวนัทาํการสุดทา้ยของทุกเดือนท่ี 6 หลงัจากวนัท่ีออกใบสําคญั

แสดงสิทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมดยงัไม่ไดมี้การใชสิ้ทธิ 
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28.  ทุนสํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรอง

ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ี

จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ทุกคราวท่ีจ่ายเงินปันผลบริษทัยอ่ยตอ้งจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนสาํรอง

อยา่งนอ้ยหน่ึงในยีสิ่บส่วนของจาํนวนผลกาํไร ซ่ึงไดรั้บจากกิจการของบริษทัยอ่ยจนกวา่ทุนสาํรองนั้น

จะมีจาํนวนถึงหน่ึงในสิบของทุนของบริษทัย่อย ทุนสาํรองน้ีจะนาํมาจดัสรรเงินปันผลไม่ไดจ้นกว่า

จะเลิกกิจการ 

29. องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ ประกอบดว้ย 

29.1 ผลกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวมและ 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

 2564  2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี (172,500,691)  (156,473,275) 

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกาํหนดใหว้ดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 99,459,552 

 

(20,034,270) 

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกาํหนดใหว้ดั

มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (19,891,910) 

 

4,006,854 

ยอดคงเหลือปลายปี (92,933,049)  (172,500,691) 

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน แสดงผลสะสมของกําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่า

ยติุธรรมท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ผลสะสมกาํไรหรือขาดทุนจะไม่ถูกจดัประเภทรายการ

ใหม่เป็นกาํไรหรือขาดทุนเม่ือตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน รายการดงักล่าวจะโอนไปกาํไร

สะสมแทน 
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29.2 ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2564  2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี (169,078,533)  (187,518,767) 

ลดลงระหวา่งปี 88,103,026  18,440,234 

ยอดคงเหลือปลายปี (80,975,507)  (169,078,533) 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศใหเ้ป็นสกุลเงินบาทไดรั้บรู้ใน

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และผลสะสมแสดงแยกเป็นรายการต่างหากในส่วนของผูถื้อหุ้นภายใต้

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 

30. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายตามลกัษณะสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ท่ีสาํคญัดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

การเปล่ียนแปลงในตน้ทุนพฒันาท่ีดิน 198,894,337  (135,062,391)  (2,791,470)  3,686,408 

จ่ายค่างานก่อสร้าง 1,409,332,878  1,694,784,608  2,791,470  (3,686,408) 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 139,572,584  169,393,659  129,715,633  115,371,946 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 24,058,893  32,716,951  13,325,963  14,419,082 

ค่าท่ีปรึกษาและค่าบริการทางวิชาชีพ 28,200,731  26,848,475  10,587,744  7,367,169 

ค่าธรรมเนียมการเป็นบริษทั        

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ 5,280,420  4,829,478  5,280,420  4,829,478 

ค่าเช่า ค่าบริการและค่าสาธารณูปโภค 59,608,462  39,693,561  5,787,907  6,511,967 

ค่านายหนา้ในการขาย 84,035,338  30,795,831  -  - 

ค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิ 79,471,763  74,916,942  -  - 

ค่าโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 5,173,568  12,223,178  116,183  26,696 

ค่าซ่อมแซมบาํรุงรักษา 1,095,177  1,738,708  145,750  1,452,542 

ค่าเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม 26,740,368  15,921,748  2,891,125  3,646,243 

ค่าปรับและค่าความเสียหาย 83,539,604  72,633,443  -  - 

ค่าเบ้ียประกนัภยัทรัพยสิ์น 8,170,536  4,728,909  86,799  78,735 

ค่าภาษีอากรและค่าธรรมเนียมอ่ืน 2,402,261  1,632,591  1,152,464  506,794 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 39,240,988  40,167,188  39,240,988  40,167,188 
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31. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

31.1 ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการของบริษทัตามมาตรา 90 ของ

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายใหก้บั

กรรมการซ่ึงดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัดว้ย  

31.2 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารน้ีเป็นค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสั และกองทุนสาํรอง

เล้ียงชีพท่ีจ่ายให้แก่ผูบ้ริหารของบริษทั ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 เร่ือง การเปิดเผย

ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563 

ค่าตอบแทนกรรมการ 5,050,000  5,208,000 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารท่ีสาํคญั    

ผลประโยชน์ระยะสั้น 33,170,345  34,093,146 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,020,643  866,042 

รวม 39,240,988  40,167,188 

32. กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น  

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัดว้ย

จาํนวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกท่ีออกในระหวา่งปี ดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่        

จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (บาท) (630,253,957)  405,964,748  (362,329,123)  (396,623,021) 

ขาดทุนสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่        

จากการดาํเนินงานต่อเน่ืองและการดาํเนินงานท่ียกเลิก (บาท) (1,057,247,019)  (360,066,065)  (362,329,123)  (396,623,021) 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 8,266,128,236  8,266,127,954  8,266,128,236  8,266,127,954 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (บาท) (0.076)  0.049  (0.044)  (0.048) 

ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐานจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง        

และการดาํเนินงานท่ียกเลิก (บาท) (0.128)  (0.044)  (0.044)  (0.048) 
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กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลด 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 คาํนวณโดยการหาร

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัดว้ยผลรวมของจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั

ท่ีออกจาํหน่ายแลว้ในระหว่างปี บวกดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีออกเพื่อแปลงสภาพ

หุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้สามญัโดยมิไดรั้บส่ิงตอบแทนใดๆ ทั้งส้ิน ภายใตข้อ้สมมติวา่

ผูถื้อหุ้นจะแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดเป็นหุ้นสามญั เม่ือราคาตามสิทธิตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของ

หุน้สามญัอย่างไรก็ตาม มูลค่ายติุธรรมของหุ้นสามญัของบริษทัสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

และ 2563 ตํ่ากวา่ราคาตามสิทธิเป็นเหตุใหบ้ริษทัไม่นาํผลของหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดมารวมคาํนวณ

เพื่อหากาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลด 

33. รายการบัญชีกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทัและบริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุม

กลุ่มบริษทัและบริษทั หรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักลุ่มบริษทัและบริษทั 

นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอย่างเป็น

สาระสําคญักบักลุ่มบริษทัและบริษทั ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษทัและบริษทั   

ท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัว

ท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีบุคคลดงักล่าวมีอาํนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญั

ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีรายการระหวา่งกนัท่ีสาํคญักบักลุ่มบริษทัและ/หรือบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 

บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั 

บริษทั บีซีอีจี คนัทร่ี กรุ๊ป เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 

บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จาํกดั 

บริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั 

บริษทั เจา้พระยา เอสเตต เรสซิเดน้ซ์ จาํกดั 

บริษทั ซีจียเูค 1 จาํกดั 

บริษทั หลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เบาด ์แอนด ์บียอนด ์จาํกดั (มหาชน) (เดิมช่ือ “บริษทั ผาแดงอินดสัทรี จาํกดั (มหาชน)”) 

บริษทั เอม็เอฟ โฮลด้ิงส์ จาํกดั 

บริษทัวอเตอร์ฟร้อนท ์โฮเตล็ จาํกดั 

บริษทั เออร์เบิน รีสอร์ทโฮเตล็ จาํกดั 
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33.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  
(หน่วย : บาท) 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ช่ือบริษัท  ประเภทธุรกจิ จดทะเบียนใน ทุน ทุน สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)  วิธีราคาทุน  เงินปันผลรับ 

    ชําระแล้ว ชําระแล้ว          

    ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 

    31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

    2564 2563 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

บริษัทย่อย                 

บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั    ซ้ือขาย ใหเ้ช่าและดาํเนินงาน 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 จาํกดั  รับเหมาก่อสร้างอาคาร และ ประเทศไทย 1,000,000 1,000,000 99.99  99.99  999,970  999,970  -  - 

  ขายส่งวสัดุอุปกรณ์และ               

  เคร่ืองตกแต่งท่ีใชใ้น               

  งานก่อสร้าง               

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

บริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั  ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน 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 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้เลิกบริษทั ซีจีดี 

ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย เน่ืองจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดย้กเลิกการประกอบ

กิจการแลว้ โดยปัจจุบนับริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จาํกดั ยงัอยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 

33.2 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หน่วย : บาท) 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ลกัษณะ ยอดต้นงวด  เพิม่ขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ  นโยบายการคดิ 

 ความสัมพนัธ์ ณ วนัที่      ณ วนัที่  ต้นทุน 

  1 มกราคม      31 ธันวาคม  เงินให้กู้ยืม 

  2564      2564  ระหว่างกนั 

บริษัทย่อย           

บริษทั แลนดม์าร์ค  เป็นผูถื้อหุน้และ          

โฮลด้ิงส์ จาํกดั   มีกรรมการร่วมกนั 1,475,000,000  -  (43,179,412)  1,431,820,588  ร้อยละ 9.25 ต่อปี 

บริษทั บีซีอีจี คนัทร่ี กรุ๊ป  เป็นผูถื้อหุน้และ          

เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 67,200,000  72,800,000  -  140,000,000  ร้อยละ 7.00 ต่อปี 

บริษทั ลีดด้ิง สคูล  เป็นผูถื้อหุน้และ          

พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 218,684,124  24,173,371  -  242,857,495  ร้อยละ 7.00 ต่อปี 

รวม  1,760,884,124  96,973,371  (43,179,412)  1,814,678,083   

 (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ลกัษณะ ยอดต้นงวด  เพิม่ขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ  นโยบายการคดิ 

 ความสัมพนัธ์ ณ วนัที่      ณ วนัที่  ต้นทุน 

  1 มกราคม      31 ธันวาคม  เงินให้กู้ยืม 

  2563      2563  ระหว่างกนั 

บริษัทย่อย           

บริษทั แลนดม์าร์ค  เป็นผูถื้อหุน้และ          

โฮลด้ิงส์ จาํกดั   มีกรรมการร่วมกนั 1,375,000,000  100,000,000  -  1,475,000,000  ร้อยละ 9.25 ต่อปี 

บริษทั บีซีอีจี คนัทร่ี กรุ๊ป  เป็นผูถื้อหุน้และ          

เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั -  68,000,000  (800,000)  67,200,000  ร้อยละ 7.00 ต่อปี 

บริษทั ลีดด้ิง สคูล  เป็นผูถื้อหุน้และ          

พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 212,632,758  6,051,366  -  218,684,124  ร้อยละ 7.00 ต่อปี 

รวม  1,587,632,758  174,051,366  (800,000)  1,760,884,124   
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(1) เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2557 บริษทัไดท้าํสัญญาให้กูย้มืเงินกบับริษทั แลนด์มาร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั 

ในวงเงิน 800 ลา้นบาท โดยมีระยะเวลาในการเบิกเงินกูย้ืมภายใน 18 เดือนนบัจากวนัท่ีลงนาม

ในสัญญากูย้ืมเงิน โดยบริษทัสามารถเรียกชาํระเงินคืนไดโ้ดยการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน

ล่วงหน้า 15 วนั เงินกูด้งักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัและคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 9.25 ต่อปี 

และกาํหนดชาํระคืนภายใน 18 เดือน นบัจากการเบิกเงินคร้ังแรก และเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2559 

บริษทัไดท้าํการแกไ้ขสัญญาเงินให้กูย้มืดงักล่าวโดยกาํหนดใหช้าํระคืนเม่ือทวงถาม โดยระหวา่งปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดรั้บชาํระเงินกูย้มืดงักล่าวบางส่วนจาํนวน 200 ลา้นบาท 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2562 บริษทัไดท้าํสัญญาให้กูย้มืเงินกบับริษทั แลนด์มาร์ค โฮลด้ิงส์ 

จาํกดั (“บริษทัย่อย”) เพิ่มเติมจาํนวน 500 ลา้นบาท เงินกูด้งักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัและ

คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 9.25  ต่อปี และกาํหนดชาํระคืนภายใน 3 เดือน โดยบริษทัยอ่ยสามารถ

ขอขยายระยะเวลาในการชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียได้ แต่ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับการตดัสินใจของ

บริษทัเพียงฝ่ายเดียว 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 บริษทัไดท้าํสัญญาใหกู้ย้มืเงินกบับริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ 

จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) เพิ่มเติมในวงเงิน 500 ลา้นบาทโดยมีระยะเวลาในการเบิกเงินกูย้ืมภายใน

วนัที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เงินกูด้งักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัและคิดดอกเบ้ียในอตัรา   

ร้อยละ 9.25 ต่อปี และกาํหนดชาํระคืนภายใน 3 เดือน โดยบริษทัยอ่ยสามารถขอขยายระยะเวลา

ในการชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียได ้แต่ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจของบริษทัเพียงฝ่ายเดียว 

โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทัย่อยขอกูย้ืมจากวงเงินดงักล่าวแลว้จาํนวน 375 ลา้นบาท 

คงเหลือวงเงินท่ียงัไม่เบิกอีกจาํนวน 125 ลา้นบาท 

(2) เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2563 บริษทัไดท้าํสัญญาให้กูย้ืมเงินกบับริษทั บีซีอีจี คนัทร่ี กรุ๊ป เอ็นจิ

เนียร่ิง จาํกดั (“บริษทัย่อย”) ในวงเงิน 50 ลา้นบาทโดยมีระยะเวลาในการเบิกเงินกูย้ืมภายใน

วนัท่ี 22 ตุลาคม 2564 เงินกูด้งักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัและคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7 

ต่อปี และกาํหนดชาํระคืนภายใน 3 เดือน โดยบริษทัยอ่ยสามารถขอขยายระยะเวลาในการชาํระ

คืนเงินตน้และดอกเบ้ียได ้แต่ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจของบริษทัเพียงฝ่ายเดียว โดย ณ วนัท่ี      

31 ธนัวาคม 2564 บริษทัยอ่ยเบิกเงินกูย้มืจากวงเงินดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน  
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ต่อมาเม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 บริษทัไดท้าํสัญญาให้กูย้ืมเงินกบับริษทั บีซีอีจี คนัทร่ี กรุ๊ป 

เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) เพิ่มเติมในวงเงิน 200 ลา้นบาทโดยมีระยะเวลาในการเบิกเงินกูย้มื

ภายในวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2564 เงินกูด้งักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัและ คิดดอกเบ้ียในอตัรา 

ร้อยละ 7.00 ต่อปี และกาํหนดชาํระคืนภายใน 3 เดือน โดยบริษทัยอ่ยสามารถขอขยายระยะเวลาใน

การชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียได ้แต่ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจของบริษทัเพียงฝ่ายเดียว  

(3) เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2559 บริษทัไดท้าํสัญญาให้กูย้ืมเงินกบับริษทั ลีดด้ิง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ 

จาํกัด (“บริษทัย่อย”) ในวงเงิน 10.55 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง โดยมีระยะเวลาในการเบิกเงินกู้ยืม

ภายในวนัที่ 30 กนัยายน 2559 เงินกูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัและคิดดอกเบ้ีย

ในอตัราร้อยละ 7.00 ต่อปี กาํหนดชําระคืนเม่ือทวงถาม และในวนัเดียวกันบริษัทย่อย

ดงักล่าวไดเ้บิกเงินกูจ้าํนวน 10.55 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง หรือเทียบเท่ากบั 472.82 ลา้นบาท โดย

ในวนัดงักล่าวบริษทัไดท้าํสัญญาให้บริษทัย่อยดงักล่าวแปลงหน้ีเงินกูย้ืมเป็นทุนจาํนวน 217.66 

ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวเพิ่มข้ึนดว้ยจาํนวนเดียวกนั  

33.3 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
  งบการเงินรวม 

 ลกัษณะ ยอดต้นงวด  เพิม่ขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ  นโยบายการคดิ 

 ความสัมพนัธ์ ณ วนัที่      ณ วนัที่  ต้นทุน 

  1 มกราคม      31 ธันวาคม  เงินให้กู้ยืม 

  2564      2564  ระหว่างกนั 

บริษัทที่เกีย่วข้องกนั           

บริษทั วอเตอร์ฟร้อนท ์ เป็นผูถื้อหุน้และ          

โฮเตล็ จาํกดั  มีกรรมการร่วมกนั -  290,000,000  -  290,000,000  ร้อยละ 5.50 ต่อปี 

บริษทั เออร์เบิน รีสอร์ท  เป็นผูถื้อหุน้และ          

โฮเตล็ จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั -  1,710,000,000  -  1,710,000,000  ร้อยละ 5.50 ต่อปี 

รวม  -  2,000,000,000  -  2,000,000,000   

เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2564 บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั (ผูใ้หกู้)้ ไดท้าํสัญญาใหกู้ย้มืเงินแก่บริษทั 

วอเตอร์ฟร้อนท์โฮเต็ล จาํกดั และบริษทั เออร์เบิน รีสอร์ท โฮเต็ล จาํกัด (ผูกู้ ้) จาํนวน 290 ลา้นบาท 

1,710 ลา้นบาท ตามลาํดบั เงินกูย้ืมดงักล่าวคํ้าประกนัโดยบริษทั เบาด์ แอนด์ บียอนด ์จาํกดั (มหาชน) 

และคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 5.50 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนในวนัที่ 26 สิงหาคม 2569 โดยผูกู้ ้

สามารถขอขยายระยะเวลาในการชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียได ้แต่ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการตดัสินใจของผูใ้ห้กู ้

เพียงฝ่ายเดียว (2563 : ไม่มี) 



 
- 75 - 

 

 

33.4 เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หน่วย : บาท) 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ลกัษณะ ยอดต้นงวด  เพิม่ขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ  นโยบายการคดิ 

 ความสัมพนัธ์ ณ วนัที ่      ณ วนัที ่  ต้นทนุเงินกู้ยืม 

  1 มกราคม      31 ธันวาคม  ระหว่างกนั 

  2564      2564   

บริษัทย่อย           

บริษทั เจา้พระยา เอสเตต  บริษทัยอ่ย          

      เรสซิเดน้ซ์ จาํกดั ทางออ้ม 35,000,000  -  (35,000,000)  -  ร้อยละ 7.00 ตอ่ปี 

บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล  เป็นผูถื้อหุน้และ          

พาร์ทเนอร์ จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 432,588,815  47,096,325  -  479,685,140  - 

รวม  467,588,815  47,096,325  (35,000,000)  479,685,140   

(หน่วย : บาท) 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ลกัษณะ ยอดต้นงวด  เพิม่ขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ  นโยบายการคดิ 

 ความสัมพนัธ์ ณ วนัที ่      ณ วนัที ่  ต้นทนุเงินกู้ยืม 

  1 มกราคม      31 ธันวาคม  ระหว่างกนั 

  2563      2563   

บริษัทย่อย           

บริษทั บีซีอีจี คนัทร่ี กรุ๊ป  เป็นผูถื้อหุน้และ          

      เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 54,000,000  165,100,000  (219,100,000)  -  ร้อยละ 7.00 ตอ่ปี 

บริษทั เจา้พระยา เอสเตต  บริษทัยอ่ย          

      เรสซิเดน้ซ์ จาํกดั ทางออ้ม -  35,000,000  -  35,000,000  ร้อยละ 7.00 ตอ่ปี 

บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล  เป็นผูถื้อหุน้และ          

พาร์ทเนอร์ จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 421,102,955  11,845,430  (359,570)  432,588,815  - 

รวม  475,102,955  211,945,430  (219,459,570)  467,588,815   

(1) เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2559 บริษทัไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินกบับริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ 

จาํกดั จาํนวน 15 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง เงินกูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั และไม่

คิดดอกเบ้ียระหว่างกนั กาํหนดชาํระคืนเมื่อทวงถาม ต่อมาเมื่อวนัที่ 30 มิถุนายน 2559 

บริษทัไดช้าํระคืนเงินกูย้มืดงักล่าว จาํนวน 4.81 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง โดยสุทธิดว้ยเงินปันผลรับ

ท่ีประกาศจ่ายจากบริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จาํกดั แทนการจ่ายชาํระเป็นเงินสด 

ต่อมาเมื่อวนัที่ 22 มิถุนายน 2560 บริษทัได้ทาํสัญญาเงินกู ้ยืมกับบริษทั ซีจีดี ดิจิตอล 

พาร์ทเนอร์ จาํกดั เพิ่มเติม จาํนวน 0.38 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง เงินกูย้มืดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพย์

ค ํ้าประกนั และไม่คิดดอกเบ้ียระหวา่งกนั กาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม 
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(2) เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัไดท้าํสัญญากูย้มืเงินกบับริษทั เจา้พระยา เอสเตต เรสซิเดน้ซ์ 

จาํกดั (“บริษทัย่อย”) ในวงเงิน 35 ลา้นบาทโดยมีระยะเวลาในการเบิกเงินกูย้ืมภายในวนัท่ี 

30 กนัยายน 2563 เงินกูด้งักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัและคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.00 

ต่อปี และกาํหนดชาํระคืนภายใน 3 เดือน โดยบริษทัสามารถขอขยายระยะเวลาในการชาํระคืน

เงินตน้และดอกเบ้ียได ้แต่ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจของบริษทัยอ่ยเพียงฝ่ายเดียว  

33.5 ยอดคงเหลืออ่ืน ๆ และรายการคา้กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

สินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใช้จ่าย ส่วนหน่ึงของกลุ่มบริษทัและบริษทัเกิดจากรายการกบั

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั บุคคลหรือกิจการเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการมีกรรมการร่วมกนัและ

การถือหุน้ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทมีดงัน้ี 

รายการ นโยบายการกําหนดราคา 

ค่าธรรมเนียมบริการ ราคาท่ีตกลงตามสญัญาโดยเทียบเคียงราคาตลาด 

รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวท่ีมีนยัสาํคญั ดงัน้ี 

    (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่

  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

  2564  2563  2564  2563 

ยอดคงเหลือ         

บริษัทย่อย         

ลูกหน้ีอ่ืน (ดูหมายเหตขุอ้ 6)  -  -  119,889,340  50,991,163 

ดอกเบ้ียคา้งรับ (ดูหมายเหตุขอ้ 6)  -  -  124,350,890  350,880,744 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า (ดูหมายเหตุขอ้ 13)  -  -  -  226,426,328 

เจา้หน้ีอ่ืน - เงินทดรองรับ (ดูหมายเหตุขอ้ 18)  -  -  1,783,512,323  756,989,641 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย (ดูหมายเหตุขอ้ 18)  -  -  174,904  632,917 

หุน้กูร้ะยะยาว (ดูหมายเหตุขอ้ 24.5)   -  -  20,000,000  - 

         

ยอดคงเหลือ         

บริษัทที่เกีย่วข้องกนั         

ลูกหน้ีอ่ืน (ดูหมายเหตขุอ้ 6)  1,732,794  -  -  - 

ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน (ดูหมายเหตุขอ้ 6)  140,250,000  -  -  - 

เงินฝากสถาบนัการเงิน  5,610  5,595  5,610  5,595 

ค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กูจ่้ายล่วงหนา้  -  2,738,273  -  2,738,273 

เงินลงทุนในหุน้สามญั  200,510,958  102,551,406  200,510,958  102,551,406 

รายไดรั้บล่วงหนา้ (ดูหมายเหตุขอ้ 18)  26,642,724  -  -  - 

ตัว๋แลกเงิน  230,000,000  295,000,000  230,000,000  295,000,000 

ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้  1,464,442  4,220,403  1,464,442  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 : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  สําหรับปีส้ินสุด  สําหรับปีส้ินสุด 

  วนัที่ 31 ธันวาคม  วนัที่ 31 ธันวาคม 

  2564  2563  2564  2563 

รายได้และค่าใช้จ่าย         

บริษัทย่อย         

ดอกเบ้ียรับ  -  -  161,518,219  151,658,203 

ดอกเบ้ียรับ-ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า  -  -  11,398,430  16,775,877 

รายไดค่้าบริการอ่ืน  -  -  54,000,000  54,000,000 

ดอกเบ้ียจ่าย  -  -  558,027  6,827,625  

         
บริษัทที่เกีย่วข้องกนั         

ดอกเบ้ียรับ  16  29  16  29 

ค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กู ้  2,738,274  9,151,619  2,738,274  9,151,619 

ดอกเบ้ียจ่าย  19,000,067  16,758,870  19,000,067  16,758,870 

         
บุคคลที่เกีย่วข้องกนั         

รายไดค่้าขายคอนโด  -  322,181,700  -  322,181,700 
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34. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัดาํเนินกิจการหลกัในหลายส่วนงาน คือธุรกิจลงทุนถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (Holding company) 

และธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 

     (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์  รายการตัด  รวม 

 พฒันา  ลงทุนใน  บัญชี   

 อสังหาริมทรัพย์  อสังหาริมทรัพย์     

 ภายในประเทศ  ต่างประเทศ     

การดําเนินงานต่อเน่ือง        

รายได ้        

รายไดจ้ากภายนอก        

รายไดห้ลกั        

รายไดท่ี้รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง        

รายไดจ้ากการขายอาคารชุด 3,175,633,082  -  -  3,175,633,082 

รายไดท่ี้รับรู้ตลอดช่วงเวลา        

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

รายไดอ่ื้น 78,331,558  277,413,234  -  355,744,792 

รวมรายไดจ้ากภายนอก 3,253,964,640  282,539,804  -  3,536,504,444 

ค่าใชจ่้าย        

ตน้ทุนขายอาคารชุด 1,608,227,215  -  -  1,608,227,215 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานทางตรงท่ีเกิดจาก        

     อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  4,306,214  -  4,306,214 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 181,693,103  -  -  181,693,103 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 391,491,391  5,203,565  -  396,694,956 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 39,240,988  -  -  39,240,988 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 649,771,041  -  -  649,771,041 

รวมค่าใชจ่้าย 2,870,423,738  9,509,779  -  2,879,933,517 

กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 383,540,902  273,030,025  -  656,570,927 

รายไดท้างการเงิน 16,934,252  49,052  (16,586,301)  397,003 

ตน้ทุนทางการเงิน (1,121,520,187)  (24,855,689)  16,927,447  (1,129,448,429) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ (721,045,033)  248,223,388  341,146  (472,480,499) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 358,751,354  (1,945,975)  -  356,805,379 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินการต่อเน่ืองสาํหรับปี (1,079,796,387)  250,169,363  341,146  (829,285,878) 
 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากรายการกบัลูกคา้ภายนอกรายใดรายหน่ึง

ท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วม
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

 สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์  รายการตดั  รวม 

 พฒันา  ลงทุนใน  บัญชี   

 อสังหาริมทรัพย์  อสังหาริมทรัพย์     

 ภายในประเทศ  ต่างประเทศ     

การดําเนินงานต่อเน่ือง        

รายได ้        

รายไดจ้ากภายนอก        

รายไดห้ลกั        

รายไดท่ี้รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง        

รายไดจ้ากการขายอาคารชุด 3,263,199,220  -  -  3,263,199,220 

รายไดท่ี้รับรู้ตลอดช่วงเวลา        

รายไดค้่าเช่าจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  47,910,364  -  47,910,364 

รายไดอ่ื้น 242,287,814  -  -  242,287,814 

รวมรายไดจ้ากภายนอก 3,505,487,034  47,910,364  -  3,553,397,398 

ค่าใชจ่้าย        

ตน้ทุนขายอาคารชุด 1,559,722,217  -  -  1,559,722,217 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานทางตรงท่ีเกิดจาก        

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  2,862,952  -  2,862,952 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 198,981,468  -  -  198,981,468 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 301,592,209  5,307,702  -  306,899,911 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 40,167,188  -  -  40,167,188 

ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพย ์        

เพื่อการลงทุน -  22,111,925  -  22,111,925 

รวมค่าใชจ่้าย 2,100,463,082  30,282,579  -  2,130,745,661 

กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,405,023,952  17,627,785  -  1,422,651,737 

รายไดท้างการเงิน 15,603,826  160,554  (15,160,187)  604,193 

ตน้ทุนทางการเงิน (596,018,758)  (28,580,149)  15,452,608  (609,146,299) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 824,609,020  (10,791,810)  292,421  814,109,631 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 124,000,340  2,087,651  -  126,087,991 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานต่อเน่ืองสาํหรับปี 700,608,680  (12,879,461)  292,421  688,021,640 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากรายการกบัลูกคา้ภายนอกรายใดรายหน่ึง

ท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วม 
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   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์  รายการตดั  รวม 

 พฒันา  ลงทุนใน  บัญชี   

 อสังหาริมทรัพย์  อสังหาริมทรัพย์     

 ภายในประเทศ  ต่างประเทศ     

สินทรัพย์รวม        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 22,053,363,046  1,082,211,927  (1,571,730,470)  21,563,844,503 

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

        

หนีสิ้นรวม        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 17,842,877,806  494,828,598  (822,818,703)  17,514,887,701 

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

35. สัญญาท่ีสําคญั 

35.1 เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2556 บริษทั (“ผูเ้ช่า”) ไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินจากสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วน

พระมหากษตัริย ์(“ผูใ้หเ้ช่า”) อายสุัญญา 25 ปี เพื่อปรับปรุงพื้นท่ีประกอบธุรกิจเพื่อการพาณิชย ์

โดยเม่ือครบกาํหนดระยะเวลา 25 ปีแลว้ ผูใ้ห้เช่ายนิยอมให้ผูเ้ช่าเสนอและผูใ้ห้เช่าให้สิทธิผูเ้ช่า 

เช่าท่ีดินต่อจากกาํหนดระยะเวลา 25 ปีแรก โดยมีกาํหนดระยะเวลาเช่าอีก 25 ปี โดยคู่สญัญาจะ

คงเง่ือนไขสัญญาเช่าให้เป็นไปตามเดิม เวน้แต่ค่าเช่าซ่ึงให้ใช้วิธีการและสูตรคาํนวณค่าเช่าแบบ

เดียวกบัการคาํนวณค่าเช่าตามสัญญาเดิม และคาํนวณจากอตัราร้อยละของราคาประเมินราชการ

ของกรมท่ีดินตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา และเม่ือครบกาํหนดสัญญาเช่า 25 ปีท่ีสองแลว้ ผูใ้ห้เช่า

จะตอ้งใหผู้เ้ช่าเป็นผูเ้ช่าตามสัญญาน้ีต่อไป แต่หากมีบุคคลอ่ืนขอเช่าในอตัราท่ีสูงกวา่อตัราค่าเช่า

ของผูเ้ช่า ผูใ้ห้เช่าตอ้งแจง้ให้ผูเ้ช่าทราบ หากผูเ้ช่ายินยอมชาํระค่าเช่าในอตัราเท่ากบับุคคลอ่ืน

ดงักล่าวผูใ้หเ้ช่าตอ้งใหผู้เ้ช่าเป็นผูมี้สิทธิเช่าก่อน 

ต่อมาวนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 บริษทัเขา้ทาํสญัญาใหเ้ช่าช่วงท่ีดิน และดาํเนินการจดทะเบียนใหเ้ช่าช่วง

สิทธิการเช่ากับ บริษทั แลนด์มาร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย เพื่อดาํเนินโครงการ

เจ้าพระยา เอสเตท  ให้เหมาะสมกับโครงสร้างธุรกิจและเป็นไปตามวตัถุประสงค์ในการ

ดาํเนินงานของบริษัท โดยหลักการกําหนดค่าตอบแทนการเช่าช่วงและเง่ือนไขการชําระ

ค่าตอบแทนการเช่าช่วงท่ีดินดงักล่าวให้อิงตามสัญญาเช่าท่ีดินท่ีบริษทัไดท้าํไวก้บัสํานักงาน

ทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์

ในเดือนสิงหาคม 2564 บริษัทได้มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขสัญญาเช่าท่ีดินกับผู ้ให้ เช่า                           

และยกเลิกสัญญาให้เช่าช่วงท่ีดินกับบริษัทย่อย ทั้ งน้ี เพื่อรองรับการขายธุรกิจโรงแรม                    

(ดูหมายเหตุขอ้ 10) 



 
- 81 - 

 

 

35.2 เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2564 บริษทั แลนด์มาร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั (“ผูเ้ช่า”) ไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดิน

กบัสํานักงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์(“ผูใ้ห้เช่า”) อายุสัญญา 50 ปี เพื่อประกอบธุรกิจ

เพื่อการพาณิชย ์โดยเมื่อครบกาํหนดระยะเวลา 50 ปีแลว้ ผูใ้ห้เช่ายินยอมให้ผูเ้ช่าเสนอและ

ผูใ้ห้เช่าใหสิ้ทธิผูเ้ช่า เช่าท่ีดินต่อจากกาํหนดระยะเวลา 50 ปีแรก โดยมีกาํหนดระยะเวลาเช่าอีก 

25 ปี โดยคู่สัญญาจะคงเง่ือนไขสัญญาเช่าให้เป็นไปตามเดิม เวน้แต่ค่าเช่าซ่ึงกาํหนดวิธีการ

คาํนวณไวล่้วงหนา้ โดยข้ึนอยูก่บัราคาตลาดของท่ีดินในวนัท่ีพิจารณาการต่ออายขุองสญัญาเช่า 

35.3 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2556 บริษทัไดท้าํสญัญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) กบับริษทั 

บีซีอีจี ไทย อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั เพื่อให้บริษทัดงักล่าวร่วมลงทุนในบริษทั แลนด์มาร์ค 

โฮลด้ิงส์ จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) โดยจะร่วมกนัพฒันาโครงการเจา้พระยา เอสเตท ภายใตเ้ง่ือนไข

ท่ีบริษทั บีซีอีจี ไทย อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั จะตอ้งชาํระเงินค่าหุ้นสามญัเป็นเงินสดทั้งส้ิน

จาํนวน 60 ลา้นดอลลาร์สหรัฐให้แก่บริษทัย่อยเพื่อใชพ้ฒันาโครงการน้ีโดยเฉพาะ ซ่ึงต่อมา

บริษทัย่อยไดรั้บชาํระค่าหุ้นสามญัจากบริษทัดงักล่าวตามท่ีบริษทัไดมี้การทาํสัญญาตกลงไว้

และไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ โดยภายหลงัการ

เพิ่มทุนดงักล่าว บริษทัและบริษทั บีซีอีจี ไทย อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ถือหุ้นในบริษทั 

แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั ในสดัส่วนร้อยละ 70 และร้อยละ 30 ตามลาํดบั  

35.4 บริษทัไดท้าํสัญญาการให้บริการดาํเนินงานกบับริษทัย่อยสองแห่ง เพื่อให้บริการเก่ียวกบัการ

จดัการและการดาํเนินงานแก่บริษทัยอ่ยดงักล่าว โดยค่าบริการคาํนวณจากตน้ทุนบวกส่วนเพิ่ม และ

เง่ือนไขการเลิกสญัญาเป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

35.5 เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2557 บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลด้ิงส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั

ไดเ้ขา้ทาํสญัญาการใชสิ้ทธิกบั Four Seasons Hotel & Resorts Asia Pacific Pte Ltd. เพื่อใชสิ้ทธิ

การใชช่ื้อ “Four Seasons” ในส่วนของการเป็นเจา้ของและการดาํเนินงานซ่ึงรวมถึงบริการ

และกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและจาํเป็นทั้งหมดในการดาํเนินงานดา้นท่ีพกัอาศยัภายใตโ้ครงการ

เจา้พระยา เอสเตท ตั้งแต่วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2557 จนกว่าจะปิดการขาย ทั้งน้ี Four Seasons 

Hotel & Resorts Asia Pacific Pte Ltd. มีสิทธิไดร้ับค่าธรรมเนียมการใชส้ิทธิ ซ่ึงคาํนวณ             

เป็นอตัราร้อยละของยอดรายไดข้ั้นตน้ของโครงการ นอกจากนั้นตามเง่ือนไขของสัญญาบริษทัยอ่ย

มีสิทธิไดรั้บเงินค่าสนบัสนุนในการดาํเนินงานจาํนวนหน่ึง 
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35.6 บริษทั เจา้พระยา เอสเตต เรสซิเดน้ซ์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยเขา้ทาํสัญญาเพื่อรับบริการ

ดาํเนินงานกบั Hotel Management Company Bangkok Limited เพื ่อรับบริการเกี่ยวกบัการ

จดัการและการดาํเนินงานด้านท่ีพกัอาศัยภายใต้โครงการเจ้าพระยา เอสเตท โดยค่าบริการ 

ระยะเวลา และเง่ือนไขการต่ออายสุญัญาบริการเป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

35.7 บริษทั เจา้พระยา เอสเตต เรสซิเดน้ซ์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยเขา้ทาํสัญญาเพื่อรับบริการท่ี

ปรึกษาท่ีเก่ียวขอ้งและจาํเป็นทั้งหมดในการดาํเนินงานดา้นท่ีพกัอาศยัภายใตโ้ครงการเจา้พระยา 

เอสเตทกบั Four Seasons Hotel & Resorts Asia Pacific Pte Ltd. โดยค่าบริการ ระยะเวลา และ

เง่ือนไขการต่ออายสุญัญาบริการเป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

36. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกดิขึน้ 

36.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัการชาํระหน้ีของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 

36.2  บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีภาระผูกพนัตามสัญญาการขายเงินลงทุน (ดูหมายเหตุขอ้ 10) ท่ีจะตอ้งจดัตั้ง

บญัชีทุนสาํรองโดยใชเ้งินของบริษทัยอ่ยเองจาํนวน 350 ลา้นบาท ภายในวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2565 

36.3  บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงถูกฟ้องเป็นจาํเลยในคดีแพง่เป็นจาํนวน 4 คดี และถูกฟ้องร่วมกบับริษทัเป็น

จาํเลยในคดีแพ่งเป็นจาํนวน 3 คดี ซ่ึงโจทก์ได้เรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นจาํนวนท่ีมี

สาระสําคญั โดยปัจจุบนัคดียงัอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของศาล ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารและท่ี

ปรึกษากฎหมายของบริษทัไม่สามารถประเมินผลของคดีความไดจ้นกวา่ศาลจะมีคาํพิพากษาใน

อนาคต ดงันั้น บริษทัจึงยงัไม่ไดรั้บรู้ประมาณการหน้ีสินจากคดีความดงักล่าวในงบการเงิน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

37. การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

37.1 การบริหารความเส่ียงดา้นเครดิต 

หมายเหตุขอ้ 6 ให้รายละเอียดเก่ียวกบัความเสียหายสูงสุดของกลุ่มบริษทัจากความเส่ียงดา้น

เครดิต และวิธีการวดัมูลค่าท่ีใชใ้นการพิจารณาค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มูลค่าสูงสุดของความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือของกลุ่มบริษทั

และบริษทัเท่ากบัมูลค่าของลูกหน้ีการคา้สุทธิจากค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (ถา้มี) 
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37.2 การบริหารความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย 

ความเคล่ือนไหวของอตัราดอกเบ้ียมีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั ในกรณีท่ีดอกเบ้ียปรับตวัสูงข้ึน

ลูกคา้จะชะลอการซ้ือลง เน่ืองจากตน้ทุนการซ้ืออสงัหาริมทรัพยข์องลูกคา้สูงข้ึน รวมถึงในดา้น

ของตน้ทุนทางการเงิน เน่ืองจากกลุ่มบริษทัตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากสถาบนัการเงินในรูป

ของเงินกู้เพื่อนํามาก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย  ์อย่างไรก็ดีบริษทัมีการวางแผนงาน

ควบคุมผลกระทบจากความเส่ียงในภาวะอตัราดอกเบ้ียขาข้ึนอยา่งใกลชิ้ดโดยปัจจุบนัเงินกูส่้วนใหญ่

ของบริษทันั้นเป็นเงินกูท่ี้มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี เพื่อหลีกเล่ียงผลกระทบจากการผนัผวนของอตัรา

ดอกเบ้ีย และหากตอ้งมีการใช้ดอกเบ้ียลอยตวักลุ่มบริษทัจะมีการพิจารณาใช้เคร่ืองมือทาง

การเงินเช่น Currency Swap เพื่อลดความเส่ียงดงักล่าว นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัยงัไดก้ารสร้าง

พนัธมิตรทางธุรกิจกบัธนาคารพาณิชยห์ลายแห่งเพื่อเปรียบเทียบขอ้เสนอท่ีมีตน้ทุนเหมาะสม

ท่ีสุดใหก้บัทั้งกลุ่มบริษทัและลูกคา้อีกดว้ย 

37.3 การบริหารความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

บริษทัมีนโยบายในการลงทุนในโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษทัตระหนกัดีถึง

ผลกระทบของความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนท่ีจะส่งผลต่อผลประกอบการใน

โครงการนั้ นๆ บริษัทมีนโยบายท่ีชัดเจนในการป้องกันความเส่ียงจากการผนัผวนของอัตรา

แลกเปล่ียน โดยจะเนน้การป้องกนัความเส่ียงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) ให้มากท่ีสุดเพื่อเป็น

การลดตน้ทุนและความซับซ้อนในการทาํธุรกรรมต่างๆ ส่วนท่ีเป็นความเส่ียงท่ียงัคงเหลืออยู่นั้น 

บริษทัมีนโยบายในการทาํสัญญาซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้า (Currency Forward Contract) 

โดยพิจารณาจากทิศทางแนวโน้ม รวมถึงระยะเวลาของการส่งมอบของอตัราแลกเปล่ียนนั้นๆ 

เพื่อให้ครอบคลุมความเส่ียงท่ีมีจากการทาํธุรกรรมนั้นๆให้ไดม้ากท่ีสุด นอกเหนือจากน้ี บริษทัมี

นโยบายท่ีชดัเจนในการท่ีไม่ทาํธุรกรรมในลกัษณะเก็งกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน ท่ีอาจก่อให้เกิด

ความไม่แน่นอนต่อผลประกอบการของโครงการนั้นๆ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคญัของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

(หน่วย : ล้านปอนด์สเตอร์ลงิ) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

สินทรัพยท์างการเงิน 21.77  21.87  7.53  7.15 

หน้ีสินทางการเงิน 3.33  9.63  10.53  10.53 
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 (หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

สินทรัพยท์างการเงิน 0.46  3.98  -  - 

หน้ีสินทางการเงิน 0.65  391.48  -  0.07 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของสกลุเงินต่างประเทศ 

ตารางต่อไปน้ีแสดงรายละเอียดความอ่อนไหวของกลุ่มบริษทัต่อการเพิ่มข้ึน และการลดลงร้อยละ 5 

ของหน่วยสกุลเงินเม่ือเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง ทั้ งน้ี ร้อยละ 5 คืออตัราความ

อ่อนไหวท่ีใชใ้นการรายงานความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเป็นการภายในต่อ

ผูบ้ริหารสาํคญัและแสดงถึงการประเมินของผูบ้ริหารเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศอยา่งสมเหตุสมผล การวิเคราะห์ความอ่อนไหวจะรวมเฉพาะยอดคงเหลือของ

รายการท่ีเป็นตัวเงินสําหรับสกุลเงินต่างประเทศและปรับปรุงมูลค่า ณ วนัส้ินปีสําหรับการ

เปล่ียนแปลงร้อยละ 5 ในอตัราสกลุเงินต่างประเทศ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่น งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

  ผลกระทบสกลุเงิน 

ปอนด์สเตอร์ลงิ 

กาํไร (ขาดทุน) 

 ผลกระทบสกลุเงิน 

ดอลลาร์สหรัฐ 

กาํไร (ขาดทุน) 

 ผลกระทบสกลุเงิน 

ปอนด์สเตอร์ลงิ 

กาํไร (ขาดทุน) 

ผลกระทบสกลุเงิน 

ดอลลาร์สหรัฐ 

กาํไร (ขาดทุน) 

เงินบาทแขง็ค่าข้ึน 5% (41.01)  0.32  7.17 - 

เงินบาทอ่อนตวัลง 5% 41.01  (0.32)  (7.17) - 

(หน่วย : ล้านบาท) 

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่น งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

  ผลกระทบสกลุเงิน 

ปอนด์สเตอร์ลงิ 

กาํไร (ขาดทุน) 

 ผลกระทบสกลุเงิน 

ดอลลาร์สหรัฐ 

กาํไร (ขาดทุน) 

 ผลกระทบสกลุเงิน 

ปอนด์สเตอร์ลงิ 

กาํไร (ขาดทุน) 

ผลกระทบสกลุเงิน 

ดอลลาร์สหรัฐ 

กาํไร (ขาดทุน) 

เงินบาทแขง็ค่าข้ึน 5% (24.00)  586.10  7.25 0.1 

เงินบาทอ่อนตวัลง 5% 24.02  (586.10)  (7.25) (0.1) 
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37.4 การบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

กลุ่มบริษทั บริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องดว้ยการรักษาระดบัเงินทุนสาํรองใหเ้พียงพอ โดย

ติดตามการคาดการณ์กระแสเงินสดและกระแสเงินสดท่ีแทจ้ริงอยา่งต่อเน่ือง โดยการจบัคู่อายุ

ครบกาํหนดของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน รายละเอียดของวงเงินท่ียงัใชท่ี้กลุ่มบริษทัมี

อยูเ่พื่อลดความเส่ียงดา้นสภาพคล่องมีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย : ล้านบาท) 
 

 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี  

  31 ธันวาคม 2564  31 ธันวาคม 2563 

วงเงินออกหุ้นกู้     

จาํนวนเงินท่ีใชไ้ป  3,502.70  3,908.40 

จาํนวนเงินท่ีไม่ไดเ้บิกใช ้  3,497.30  3,091.60 

  7,000.00  7,000.00 

37.5 มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัและบริษทัจดัอยูใ่น

ประเภทระยะสั้นและมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี ดงันั้นฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัจึงเช่ือว่า

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ี

การคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินฝากธนาคารท่ีใช้

เป็นหลกัประกนั เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ท่ี

เกิดจากสัญญา เงินกูย้มืระยะสั้น ตัว๋แลกเงิน หุ้นกูร้ะยะสั้น และส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวและ

หุ้นกู้ระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี แสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมี

สาระสําคญั สําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินระยะยาว ไดแ้ก่ ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 

เงินกูย้มืระยะยาว หุ้นกูร้ะยะยาว และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทั

เช่ือว่ามูลค่ายติุธรรมโดยประมาณถือตามจาํนวนท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน เน่ืองจากมีการ

จ่ายอตัราดอกเบ้ียในอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด 

อยา่งไรก็ตาม รายการสินทรัพยบ์างรายการของกลุ่มบริษทัและบริษทัมีการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานโดยตารางต่อไปน้ีแสดงถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมิน

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยด์งักล่าว 
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(หน่วย : บาท) 
 

งบการเงนิรวม 

สินทรัพย์ มูลค่ายุตธิรรม  

ณ วนัท่ี  

31 ธันวาคม 

2564 

มูลค่ายุตธิรรม  

ณ วนัท่ี  

31 ธันวาคม 

2563 

ลาํดับช้ัน 

มูลค่า

ยุติธรรม 

เทคนิคการประเมินมูลค่า และ

ข้อมูลท่ีใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรม 

ข้อมูลท่ี 

ไม่สามารถ

สังเกตได้ 

ท่ีมี

นัยสําคญั 

1. เงินลงทุนในหุน้สามญั

และใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ซ้ือหุน้สามญัท่ีจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

200,510,958 102,551,406 ระดบั 1 ราคาเสนอซ้ือคร้ังสุดท้ายของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ ส้ินวนั

ทําการสุ ดท้ายของรอบระยะเวลา

รายงาน 

ไม่เก่ียวขอ้ง 

2. เงินลงทุนในหน่วยทรัสต์

ท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

42,600,000 41,100,000 ระดบั 1 ราคาเสนอซ้ือคร้ังสุดท้ายของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ ส้ินวนั

ทําการสุ ดท้ายของรอบระยะเวลา

รายงาน 

ไม่เก่ียวขอ้ง 

3. -อสังหาริมทรัพยเ์พือ่      

การลงทุน - ท่ีดิน 

1,022,816,000 - ระดบั 3 เป รี ยบ เที ยบ ราคาท่ี เปิ ด เผยโดย

สาธารณะทั่วไป ระหว่างสินทรัพยท่ี์

ประเมินราคากบัสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะ

คลา้ยกนั 

ไม่เก่ียวขอ้ง 

4. -อสังหาริมทรัพยเ์พือ่  - 

ท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 

825,166,228 743,031,438 ระดบั 3 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด โดย

ใชว้ิธีรายได ้ซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมิน

ราคาอิสระ ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวดัมูลค่า

ยติุธรรม คือ ประมาณการรายได ้และ

อตัราคิดลด 

ประมาณการ

กระแสเงินสด 

และอตัราคิดลด 

(หน่วย : บาท) 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สินทรัพย์ มูลค่ายุตธิรรม 

ณ วนัท่ี  

31 ธันวาคม 

2564 

มูลค่ายุตธิรรม 

ณ วนัท่ี  

31 ธันวาคม 

2563 

ลาํดับช้ัน 

มูลค่า

ยุติธรรม 

เทคนิคการประเมินมูลค่า และ

ข้อมูลท่ีใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรม 

ข้อมูลท่ี 

ไม่สามารถ

สังเกตได้ 

ท่ีมีนัยสําคญั 

1. เงินลงทุนในหุน้สามญั

และใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ซ้ือหุน้สามญัท่ีจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

200,510,958 102,551,406 ระดบั 1 ราคาเสนอซ้ือคร้ังสุดท้ายของตลาด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ ส้ิน

วนัทาํการสุดทา้ยของรอบระยะเวลา

รายงาน 

ไม่เก่ียวขอ้ง 

2. เงินลงทุนในหน่วยทรัสต ์

ท่ีจดทะเบียนในตลาด 

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย 

42,600,000 41,100,000 ระดบั 1 ราคาเสนอซ้ือคร้ังสุดท้ายของตลาด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ ส้ิน

วนัทาํการสุดทา้ยของรอบระยะเวลา

รายงาน 

ไม่เก่ียวขอ้ง 

3. -อสังหาริมทรัพยเ์พือ่      

การลงทุน - ท่ีดิน 

1,022,816,000 - ระดบั 3 เป รี ยบ เที ยบ ราคาท่ี เปิ ด เผยโดย

สาธารณะทั่วไป ระหว่างสินทรัพยท่ี์

ประเมินราคากบัสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะ

คลา้ยกนั 

ไม่เก่ียวขอ้ง 
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38. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมติัเร่ืองท่ีสาํคญั ดงัต่อไปน้ี 

38.1 อนุมติัให้นาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

จํานวน 1,512,149,447.20 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 7,587,313,710.78 บาท เป็นทุน                

จดทะเบียนจาํนวน 6,075,164,263.58 บาท โดยการตดัหุน้สามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่าย 

จาํนวน 2,478,933,520 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.61 บาท (ยกเวน้หุน้สามญัท่ีสาํรองไว ้เพื่อรองรับ 

(1) การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ CGD-W5 จาํนวน 1,653,157,161 หุน้ 

และ (2) CGD-ESOP จาํนวน 40,000,000 หุ้น) และอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

ของบริษทั ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัและอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติม

หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั  

38.2 อนุมติัให้นาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เพื่อพิจารณา อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษทั จาํนวน 503,860,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 6,075,164,263.58 บาท เป็น

ทุนจดทะเบียนจํานวน 6,579,024,263.58 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 

826,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.61 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอาํนาจ

ทั่วไป (General Mandate) จํานวนไม่เกิน 826,000,000 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม

หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั 

38.3 อนุมติัใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน 

จาํนวนไม่เกิน 826,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.61 บาท ตามแบบมอบอาํนาจทัว่ไป 

(General Mandate) (คิดเป็นร้อยละ 9.99 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทั ณ วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 

2565) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ตามแบบมอบอาํนาจทัว่ไป 

(General Mandate) ซ่ึ งบุคคลดังกล่าวไม่ เป็นบุคคลท่ี เก่ียวโยงกับบริษัท ตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

(และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การ

เปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 

(และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม) โดยจะออกและเสนอขายคร้ังเดียวเต็มจาํนวนหรือแต่บางส่วนก็ได ้และ

โดยเสนอขายในคราวเดียวกนัหรือเป็นคราวๆ ไปกไ็ด ้ทั้งน้ี การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่

บุคคลในวงจาํกดัน้ีจะไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาตํ่าตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อ

บุคคลในวงจาํกดั (รวมถึงท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

39. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2565 
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	กลุ่มบริษัทและบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้ เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น โดยผู้...
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	ต้นทุนบริการในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขโครงการจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเมื่อการแก้ไขโครงการมีผลบังคับใช้
	ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของกลุ่มบริษัทและบริษัทที่มีอายุการใช้งานที่แน่นอนจะทำการทดสอบการด้อยค่าเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นอาจมีการด้อยค่า สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่มีอายุการใช้งานที่แน่นอน กลุ่มบริษัทและบริษัทจะทำการทดสอบการด้อยค่าทุกปีหรือเมื่อมี...
	กลุ่มบริษัทและบริษัทใช้ข้อมูลในตลาดที่สามารถสังเกตได้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพย์หรือหนี้สิน กรณีที่ข้อมูลระดับที่ 1 ไม่สามารถหาได้ กลุ่มบริษัทและบริษัทจะว่าจ้างผู้ประเมินมูลค่าภายนอกที่ได้รับการรับรองมาเป็นผู้ประเมินมูลค่า เพื่อกำหนดเท...
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