
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 



 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  คณะกรรมการบริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 งบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2562 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบ
กระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และ
ของเฉพาะบริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและ
น าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของ
ขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410  “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดั
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด
ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ข้อมลูและเหตกุารณ์ท่ีเน้น  
 
ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลขอ้ 3 กลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินราคา เพ่ือหา
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาจากการซ้ือธุรกิจโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ดงันั้นมูลค่าธุรกิจท่ีซ้ือมา
รวมถึงการปันส่วนของราคาซ้ือเป็นมูลค่าประมาณการและอาจมีการปรับปรุง ซ่ึงข้ึนอยู่กบัผลของการประเมินราคาจากผู ้
ประเมินราคาอิสระ ทั้งน้ีขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 
 
 
 
 
(วรรณาพร จงพีรเดชานนท)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  
เลขทะเบียน 4098 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
9 สิงหาคม 2562 



บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,735,856             3,021,031             1,759,394             2,011,204             
เงินลงทุนชัว่คราว 5 3,940                    45,520                  3,940                    45,520                  
ลูกหน้ีการคา้ 4, 6 1,300,953             1,278,625             805,104                837,339                
ลูกหน้ีอ่ืน 4, 7 3,257,691             3,168,772             1,779,949             1,517,269             
โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันา 14 8,357,703             7,787,316             -                       -                       
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                       -                       26,390                  26,017                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 15,656,143           15,301,264           4,374,777             4,437,349             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 14 11,223                  11,223                  -                       -                       

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกองทุนรวม 8 -                       -                       28,023,204           27,620,972           
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 7,123,999             7,045,707             7,886,681             7,886,681             
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 4,946,048             2,853,475             252,135                232,500                
เงินลงทุนระยะยาวในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 1,630,786             1,908,858             1,564,536             1,842,608             
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 5 173,465                172,924                3,116                    3,138                    
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ 10 2,309,616             -                       2,309,616             -                       
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 4,666,612             4,518,470             21,398,140           16,220,408           
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 11, 14 103,064,379         108,412,457         35,321,331           41,029,978           
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,590,182             1,646,079             406,507                392,174                
ค่าความนิยม 3 1,036,492             1,036,492             -                       -                       
สิทธิการเช่า 12, 14 21,323,280           14,085,954           11,358,937           5,772,809             
สิทธิการใชสิ้นทรัพย์ 396,038                414,568                296,734                313,354                
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,078,133             1,899,879             953,330                847,924                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4 2,219,581             2,400,476             262,025                193,260                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 152,569,834         146,406,562         110,036,292         102,355,806         

รวมสินทรัพย์ 168,225,977         161,707,826         114,411,069         106,793,155         

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

งบการเงนิรวม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 14 9,203,312             7,948,005             8,283,312             3,700,000             
เจา้หน้ีการคา้ 4 1,429,585             1,782,454             622,271                819,274                
เจา้หน้ีอ่ืน 4, 13 5,596,045             6,180,049             2,201,869             2,643,150             
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 122,258                90,089                  11,243,470           9,694,518             
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 14 2,889,314             2,927,966             2,619,314             2,405,097             
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหนา้
   ท่ีถึงก าหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 4 1,804,066             1,720,154             209,456                153,923                
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 798,673                662,266                287,918                111,556                
เจา้หน้ีผูรั้บเหมาก่อสร้าง 3,102,929             3,272,005             1,008,932             1,095,938             

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 24,946,182           24,582,988           26,476,542           20,623,456           

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                       -                       7,835,147             12,548,929           
เงินกูย้มืระยะยาวอ่ืน 14 25,452,421           19,522,147           18,540,514           12,350,103           
เจา้หน้ีสิทธิการเช่า 4 -                       418,018                -                       418,018                
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,018,915             2,035,483             -                       -                       
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหนา้ 4 32,996,166           32,310,327           3,910,541             2,575,968             
เงินมดัจ ารับจากลูกคา้ 4 7,832,612             7,692,520             3,657,431             3,602,225             
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์
   พนกังาน 614,632                461,330                487,430                364,283                
ประมาณการหน้ีสินจากการร้ือถอนและการบูรณะ 281,225                275,479                281,225                275,479                
เงินค ้าประกนัสิทธิการเช่า 4 707                       233,797                -                       233,089                

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 69,196,678           62,949,101           34,712,288           32,368,094           

รวมหนีสิ้น 94,142,860           87,532,089           61,188,830           52,991,550           

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน 2,244,000             2,244,000             2,244,000             2,244,000             

   ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 2,244,000             2,244,000             2,244,000             2,244,000             
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 8,558,558             8,558,558             8,558,558             8,558,558             
ก าไรสะสม
   จดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 224,400                224,400                224,400                224,400                
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 55,009,407           55,007,135           42,316,790           42,987,178           
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (341,374)              (308,074)              (121,509)              (212,531)              
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 65,694,991           65,726,019           53,222,239           53,801,605           

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 8,388,126             8,449,718             -                       -                       
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 74,083,117           74,175,737           53,222,239           53,801,605           

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 168,225,977         161,707,826         114,411,069         106,793,155         

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการ 4, 15 7,664,279     6,818,601     3,923,705     3,616,375     
รายไดจ้ากการขายใหบ้ริการศูนยอ์าหาร 4, 15 220,505        177,646        86,792         61,438         
(รายไดจ้ากการให้บริการศูนยอ์าหารรวม ส าหรับงบการเงินรวม

   2562: 560,501 พนับาท และ 2561: 445,636 พนับาท

รายไดจ้ากการให้บริการศูนยอ์าหารรวม ส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ

   2562: 222,618 พนับาท และ 2561: 155,833 พนับาท)

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม 15 264,051        262,611        -               -               
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 15 484,990        1,351,381     -               -               
รายไดจ้ากการลงทุน 4 123,493        6,801           2,061,738     2,892,588     
รายไดอ่ื้น 4 563,423        526,738        549,875        502,930        
รวมรายได้ 9,320,741     9,143,778     6,622,110     7,073,331     

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ 4 4,044,908     3,418,014     2,234,527     2,057,912     
ตน้ทุนจากการใหบ้ริการศูนยอ์าหาร 4 94,904         77,759         37,050         25,282         
(ตน้ทนุจากการให้บริการศูนยอ์าหารรวม ส าหรับงบการเงินรวม

   2562: 434,760 พนับาท และ 2561: 345,749 พนับาท

ตน้ทนุจากการให้บริการศูนยอ์าหารรวม ส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ

   2562: 142,495 พนับาท และ 2561: 119,677 พนับาท)

ตน้ทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม 92,310         80,463         -               -               
ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 283,851        773,899        -               -               

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 1,815,236     1,438,141     1,243,941     976,550        
ตน้ทุนทางการเงิน 4 236,094        28,392         319,719        320,666        
รวมค่าใช้จ่าย 6,567,303     5,816,668     3,835,237     3,380,410     

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน)

บริษทัร่วม 292,115        272,840        -               -               
การร่วมคา้ 1,335           (524)             -               -               
ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 3,046,888     3,599,426     2,786,873     3,692,921     

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 (590,441)      (618,585)      (221,514)      (222,326)      
ก าไรส าหรับงวด 2,456,447     2,980,841     2,565,359     3,470,595     

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
6



บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (199,857)      11,859         -               -               
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย (70,411)        147,393        (70,659)        150,037        
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี (270,268)      159,252        (70,659)        150,037        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 2,186,179     3,140,093     2,494,700     3,620,632     

การแบ่งปันก าไร

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 2,469,670     2,935,462     2,565,359     3,470,595     
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (13,223)        45,379         -               -               
ก าไรส าหรับงวด 2,456,447     2,980,841     2,565,359     3,470,595     

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 2,263,095     3,094,714     2,494,700     3,620,632     

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (76,916)        45,379         -               -               

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 2,186,179     3,140,093     2,494,700     3,620,632     

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 17 0.55             0.65             0.57             0.77             

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

(พันบาท)

วนัท่ี 30 มิถุนายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

วนัท่ี 30 มิถุนายน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
7



บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการ 4, 15 15,152,160   13,594,201   7,808,861     7,232,056     

รายไดจ้ากการใหบ้ริการศูนยอ์าหาร 4, 15 424,005        346,397        166,522        119,078        
(รายไดจ้ากการให้บริการศูนยอ์าหารรวม ส าหรับงบการเงินรวม

   2562: 1,075,943 พนับาท และ 2561: 874,748 พนับาท

รายไดจ้ากการให้บริการศูนยอ์าหารรวม ส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ

   2562: 428,920 พนับาท และ 2561: 303,109 พนับาท)

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม 15 572,610        572,596        -               -               

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 15 627,336        1,567,123     -               -               

รายไดจ้ากการลงทุน 4 205,303        15,723         2,890,315     3,588,001     

รายไดอ่ื้น 4 1,140,145     1,019,127     1,023,202     1,046,099     

รวมรายได้ 18,121,559   17,115,167   11,888,900   11,985,234   

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ 4 7,813,868     6,717,196     4,366,729     4,044,839     

ตน้ทุนจากการใหบ้ริการศูนยอ์าหาร 4 186,091        148,962        71,092         48,761         
(ตน้ทนุจากการให้บริการศูนยอ์าหารรวม ส าหรับงบการเงินรวม

   2562: 837,889 พนับาท และ 2561: 677,313 พนับาท

ตน้ทนุจากการให้บริการศูนยอ์าหารรวม ส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ

   2562: 333,490 พนับาท และ 2561: 232,792 พนับาท)

ตน้ทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม 191,290        167,082        -               -               

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 358,509        908,689        -               -               

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 3,257,513     2,641,161     2,098,964     1,823,577     

ตน้ทุนทางการเงิน 4 422,167        132,936        574,459        634,161        

รวมค่าใช้จ่าย 12,229,438   10,716,026   7,111,244     6,551,338     

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน)

บริษทัร่วม 9 592,886        528,005        -               -               
การร่วมคา้ 9 1,737           (588)             -               -               

ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 6,486,744     6,926,558     4,777,656     5,433,896     

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 (1,143,293)   (1,092,357)   (511,449)      (443,896)      

ก าไรส าหรับงวด 5,343,451     5,834,201     4,266,207     4,990,000     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
8



บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (188,466)      71,165         -               -               

ผลก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 91,473         147,209        91,022         149,727        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี (96,993)        218,374        91,022         149,727        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 5,246,458     6,052,575     4,357,229     5,139,727     

การแบ่งปันก าไร

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 5,316,649     5,757,712     4,266,207     4,990,000     

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 26,802         76,489         -               -               

ก าไรส าหรับงวด 5,343,451     5,834,201     4,266,207     4,990,000     

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 5,283,349     5,976,086     4,357,229     5,139,727     

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (36,891)        76,489         -               -               

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 5,246,458     6,052,575     4,357,229     5,139,727     

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 17 1.18             1.28             0.95             1.11             

(พันบาท)

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
9



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกินทนุ รวม รวมส่วนของ ส่วนของ

ทนุเรือนหุน้ ส่วนเกิน จากการรวมธุรกิจ องคป์ระกอบอ่ืน ผูถื้อหุน้ ส่วนไดเ้สีย

ท่ีออกและ มูลค่าหุน้ ทนุส ารอง ยงัไม่ได้ การแปลงค่า ภายใตก้าร ของ ของบริษทั ท่ีไม่มีอ  านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน เงินลงทนุเผ่ือขาย ควบคุมเดียวกนั ส่วนของผูถื้อหุน้ ใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 2,244,000  8,558,558  224,400     50,890,234  (81,453)        19,656                   (54,372)            (116,169)          61,801,023  2,078,764 63,879,787  

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้าส่วนผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 18 -             -             -             (6,283,088)   -               -                         -                   -                   (6,283,088)  -            (6,283,088)  

   รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -             -             -             (6,283,088)   -               -                         -                   -                   (6,283,088)  -            (6,283,088)  

   การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย

   การไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

      ซ่ึงอ านาจควบคุมไม่เปล่ียนแปลง 8 -             -             -             (168,608)      -               -                         -                   -                   (168,608)     431,487    262,879       

   รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -             -             -             (168,608)      -               -                         -                   -                   (168,608)     431,487    262,879       

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -             -             -             (6,451,696)   -               -                         -                   -                   (6,451,696)  431,487    (6,020,209)  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด

   ก  าไร -             -             -             5,757,712    -               -                         -                   -                   5,757,712    76,489      5,834,201    

   ก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -             -             -             -               71,165          147,209                 -                   218,374            218,374       -            218,374       

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -             -             -             5,757,712    71,165          147,209                 -                   218,374            5,976,086    76,489      6,052,575    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มถุินายน 2561 2,244,000  8,558,558  224,400     50,196,250  (10,288)        166,865                 (54,372)            102,205            61,325,413  2,586,740 63,912,153  

 

งบการเงนิรวม

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกินทนุ รวม รวมส่วนของ ส่วนของ

ทนุเรือนหุน้ ส่วนเกิน จากการรวมธุรกิจ องคป์ระกอบอ่ืน ผูถื้อหุน้ ส่วนไดเ้สีย

ท่ีออกและ มูลค่าหุน้ ทนุส ารอง ยงัไม่ได้ การแปลงค่า ภายใตก้าร ของ ของบริษทั ท่ีไม่มีอ  านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน เงินลงทนุเผ่ือขาย ควบคุมเดียวกนั ส่วนของผูถื้อหุน้ ใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 2,244,000  8,558,558  224,400     55,007,135  (52,508)        (201,194)                (54,372)            (308,074)          65,726,019  8,449,718 74,175,737  

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้าส่วนผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 18 -             -             -             (4,936,595)   -               -                         -                   -                   (4,936,595)  -            (4,936,595)  

   รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -             -             -             (4,936,595)   -               -                         -                   -                   (4,936,595)  -            (4,936,595)  

   การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย

   การไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

      ซ่ึงอ านาจควบคุมไม่เปล่ียนแปลง 8 -             -             -             (377,782)      -               -                         -                   -                   (377,782)     (24,701)     (402,483)     

   รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -             -             -             (377,782)      -               -                         -                   -                   (377,782)     (24,701)     (402,483)     

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -             -             -             (5,314,377)   -               -                         -                   -                   (5,314,377)  (24,701)     (5,339,078)  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด

   ก  าไร -             -             -             5,316,649    -               -                         -                   -                   5,316,649    26,802      5,343,451    

   ก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -             -             -             -               (124,773)      91,473                   -                   (33,300)            (33,300)       (63,693)     (96,993)       

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -             -             -             5,316,649    (124,773)      91,473                   -                   (33,300)            5,283,349    (36,891)     5,246,458    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มถุินายน 2562 2,244,000  8,558,558  224,400     55,009,407  (177,281)      (109,721)                (54,372)            (341,374)          65,694,991  8,388,126 74,083,117  

งบการเงนิรวม

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน

ท่ีออกและ มูลค่าหุ้น ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร เงินลงทุนเผ่ือขาย ผูถื้อหุ้น

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 2,244,000       8,558,558       224,400          41,720,969     6,083                       52,754,010     

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 18 -                  -                  -                  (6,283,088)      -                           (6,283,088)      

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                  -                  -                  (6,283,088)      -                           (6,283,088)      

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด

   ก  าไร -                  -                  -                  4,990,000       -                           4,990,000       

   ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                  -                  -                  -                  149,727                   149,727          

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                  -                  -                  4,990,000       149,727                   5,139,727       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 2,244,000       8,558,558       224,400          40,427,881     155,810                   51,610,649     

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก าไรสะสม

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
12



บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน

ท่ีออกและ มูลค่าหุ้น ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร เงินลงทุนเผ่ือขาย ผูถื้อหุ้น

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 2,244,000       8,558,558       224,400          42,987,178     (212,531)                  53,801,605     

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 18 -                  -                  -                  (4,936,595)      -                           (4,936,595)      

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                  -                  -                  (4,936,595)      -                           (4,936,595)      

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด

   ก  าไร -                  -                  -                  4,266,207       -                           4,266,207       

   ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                  -                  -                  -                  91,022                     91,022            

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                  -                  -                  4,266,207       91,022                     4,357,229       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 2,244,000       8,558,558       224,400          42,316,790     (121,509)                  53,222,239     

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก าไรสะสม

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
13



บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรส าหรับงวด 5,343,451      5,834,201      4,266,207       4,990,000       
ปรับรายการท่ีกระทบก าไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันาลดลงจากการโอน
     เป็นตน้ทุนขาย 358,509         908,689         -                  -                  
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 3,221,428      2,798,349      1,491,882       1,412,254       
รายไดจ้ากการลงทุน (205,303)        (15,723)          (2,890,315)     (3,588,001)     
ตน้ทุนทางการเงิน 422,167         132,936         574,459          634,161          
กลบัรายการหน้ีสงสัยจะสูญ (3,316)            (128)               (3,555)             (124)                
ตดัจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 7,514             112                2,980              1,034              
ก าไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (44,810)          (21,512)          (44,810)           (21,512)           
ก าไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว (1,194)            -                 (1,194)             -                  
(ก าไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ (4,661)            59                   (1,238)             260                 
รับรู้รายไดค้า่เช่าและคา่บริการรับล่วงหน้า (900,163)        (786,824)        (99,759)           (86,648)           
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 158,310         25,537           127,381          21,104            
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (594,623)        (527,417)        -                  -                  
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 193,448         -                 -                  -                  
ก าไรจากการปรับมูลคา่ยติุธรรม
     ของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (37,953)          -                 -                  -                  
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 1,143,293      1,092,357      511,449          443,896          

9,056,097      9,440,636      3,933,487       3,806,424       
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ (19,012)          (87,510)          35,790            17,414            
ลูกหน้ีอ่ืน (765,950)        230,399         (491,576)         (314,936)         
โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา (266,926)        (317,959)        -                  -                  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 532,987         (199,606)        (79,752)           (303)                
เจา้หน้ีการคา้ (790,579)        (302,404)        (197,003)         (125,645)         
เจา้หน้ีอ่ืน (183,238)        (511,765)        (414,082)         (298,948)         
รายไดค้า่เช่าและคา่บริการรับล่วงหน้า 1,669,914      649,520         1,489,865       125,341          
เงินมดัจ ารับจากลูกคา้ 140,092         288,138         55,206            120,202          
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (5,008)            -                 (4,234)             -                  
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการด าเนินงาน 9,368,377      9,189,449      4,327,701       3,329,549       
ภาษีเงินไดจ่้าย (1,230,611)     (925,556)        (463,250)         (372,246)         
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 8,137,766      8,263,893      3,864,451       2,957,303       

วนัท่ี 30 มิถุนายน

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

วนัท่ี 30 มิถุนายน
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
14



บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด  (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 59,898           22,253           256,262          280,297          
เงินปันผลรับ 540,088         424,185         2,591,723       4,771,850       
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง 42,608           2,950,661      42,608            2,950,661       
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ (2,090,837)     (49,848)          (421,867)         (2,689,584)     
เงินสดรับคืนจากหน่วยลงทุนในกองทุนรวม -                 -                 -                  10,640            
เงินสดจ่ายล่วงหน้าคา่หุน้ (2,309,616)     -                 (2,309,616)     -                  
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (73,125)          -                 (73,125)           -                  
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนระยะยาวในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                 (2,147,314)     -                  (2,147,314)     
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนระยะยาวในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 509,951         31,810           509,951          31,810            
เงินสดจ่ายให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (15,529)          (5,152)            (8,124,809)     (3,430,216)     
เงินสดรับช าระคืนเงินให้กูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                 -                 2,984,864       4,835,890       
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (10,145)          (1,858,128)     (205,946)         (527,152)         
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (87,914)          (47,641)          (59,227)           (17,324)           
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสิทธิการเช่า (2,705,378)     (3,231,081)     (754,147)         (97,121)           
เงินสดจ่ายล่วงหน้าคา่ซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน
     และสิทธิการเช่า (228,221)        (107,239)        (51,056)           (18,459)           
เงินสดจ่ายช าระเจา้หน้ีสิทธิการเช่า (418,018)        -                 (418,018)         -                  
เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช่าและอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 74,765           8,405             20,580            7,376              
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเจา้หน้ีผูรั้บเหมาก่อสร้าง (2,870,628)     (1,120,593)     (447,903)         (406,313)         
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (9,582,101)     (5,129,682)     (6,459,726)     3,555,041       

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน
ดอกเบ้ียจ่าย (491,078)        (223,705)        (550,552)         (646,516)         
เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั (4,936,095)     (6,266,141)     (4,936,095)     (6,266,141)     
เงินสดรับจากการออกหุน้สามญัของบริษทัยอ่ยให้กบั
     ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                 431,513         -                  -                  
เงินสดจ่ายจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของใน
     บริษทัยอ่ยท่ีไม่ไดมี้ผลท าให้สูญเสียการควบคุม (402,483)        (168,634)        -                  -                  
เงินสดท่ีผูเ้ช่าจ่ายเพ่ือลดจ านวนหน้ีสินซ่ึงเกิดข้ึน
   จากสัญญาเช่าการเงิน -                 (592)               -                  (592)                
เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30,353           -                 3,884,965       6,086,763       
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                 -                 (7,042,793)     (8,887,788)     

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี
วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

วนัท่ี 30 มิถุนายน

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
15



บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด  (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน (ต่อ)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินและผูล้งทุนสถาบนั 20,270,838    3,400,000      19,000,000     3,400,000       
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินและผูล้งทุนสถาบนั (13,123,909)   (207,277)        (8,012,060)     (166,800)         
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 1,347,626      (3,034,836)     2,343,465       (6,481,074)     

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (96,709)          99,375           (251,810)         31,270            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 3,021,031      2,418,139      2,011,204       1,505,218       
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน (188,466)        71,165           -                  -                  
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ 30 มิถุนายน 2,735,856      2,588,679      1,759,394       1,536,488       

รายการที่ไม่กระทบเงินสด

ในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถนุายน 2562 และ 2561

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี
วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

กลุ่มบริษทัไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิทธิการเช่าในราคาทุนเป็นจ านวนเงินรวม 8,053.2 ลา้นบาท
(2561: 5,684.1 ล้านบาท)  ซ่ึงในจ านวนน้ีกลุ่มบริษทัไดม้าโดยจ่ายเงินสดเป็นจ านวนเงินรวม 5,353.2 ลา้นบาท (2561: 5,137.0 ล้านบาท)  และ
ตน้ทุนการกูย้มืท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพยจ์  านวนเงินรวม 35.9 ลา้นบาท (2561: 68.6 ล้านบาท) และคงคา้งเป็นเจา้หน้ีผูรั้บเหมาก่อสร้าง
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เป็นจ านวนเงินรวม 2,664.1 ลา้นบาท (2561: 478.5 ล้านบาท)

บริษทัไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิทธิการเช่าในราคาทุนเป็นจ านวนเงินรวม 1,449.9 ลา้นบาท (2561:
761.4 ล้านบาท) ซ่ึงในจ านวนน้ีบริษทัไดม้าโดยจ่ายเงินสดเป็นจ านวนเงินรวม 1,026.9 ลา้นบาท (2561: 641.6 ล้านบาท) และตน้ทุนการกูย้มืท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพยจ์  านวนเงินรวม 1.9 ลา้นบาท (2561: 39.4 ล้านบาท) และคงคา้งเป็นเจา้หน้ีผูรั้บเหมาก่อสร้าง ณ วนัท่ี 30
มิถุนายน 2562 เป็นจ านวนเงินรวม 421.1 ลา้นบาท (2561: 80.4 ล้านบาท)

กลุ่มบริษทัไดมี้การก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันาในราคาทุนเป็นจ านวนเงินรวม 893.0 ลา้นบาท (2561: 1,395.2 ล้านบาท)
 ซ่ึงในจ านวนน้ีกลุ่มบริษทัไดม้าโดยจ่ายเงินสดเป็นจ านวนเงินรวม 217.8 ลา้นบาท (2561: 318.2 ล้านบาท) ไม่มีการโอนจากอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือ
การลงทุนและท่ีดิน อาคาร และ อุปกรณ์ (2561: 934.9 ล้านบาท) และตน้ทุนการกูย้มืท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพยจ์  านวนเงินรวม 42.8
ลา้นบาท (2561: 39.8 ล้านบาท) และคงคา้งเป็นเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เป็นจ านวนเงินรวม 632.4 ลา้นบาท (2561: 102.3 ล้าน
บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
16



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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หมายเหตุ  สารบัญ  
    

1  ขอ้มูลทัว่ไป  
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล  
3  การซ้ือธุรกิจและส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม  
4  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
5  เงินลงทุนอ่ืน  
6  ลูกหน้ีการคา้  
7  ลูกหน้ีอ่ืน  
8  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกองทุนรวม  
9  เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้  
10  เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้  
11  อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  
12  สิทธิการเช่า  
13  เจา้หน้ีอ่ืน  
14  เงินกูย้ืมอ่ืน  
15  ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้  
16  ภาษีเงินได ้  
17  ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน  
18  เงินปันผล  
19  เคร่ืองมือทางการเงิน  
20  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  
21  คดีฟ้องร้อง  
22  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  
23  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้  
24  การจดัประเภทรายการใหม่  
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 

 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหว่างงวดไดแ้ก่ บริษทั เซ็นทรัล โฮลด้ิง จ ากดั (ถือหุ้นร้อยละ 26.2) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ี
จดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 
 
บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการเป็นผูพ้ฒันาโครงการใหม่ ๆ และรับบริหารโครงการต่าง ๆ โดยก่อสร้าง
อาคารส านกังานและอาคารศูนยก์ารคา้เพ่ือให้เช่า ให้บริการดา้นสาธารณูปโภคภายในศูนยก์ารคา้ ขายอาหาร
และเคร่ืองด่ืม และให้ค าปรึกษาดา้นการบริหารและการจดัการอสังหาริมทรัพย์ รายละเอียดของบริษทัย่อย 
กองทุนรวม บริษทัร่วม การร่วมคา้และกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 
2561 ไดเ้ปิดเผยเพ่ิมเติมไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 4, 8 และ 9 และมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
     บริษทัถือหุ้นร้อยละ 
   ประเทศ  30 มถุินายน  31 ธันวาคม 
ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ  ที่กจิการจดัตั้ง  2562  2561 
     (ร้อยละ) 
บริษทัย่อยทางตรง      
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จ ากดั (1) (4)  ไทย  100.0  100.0 
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา เชียงใหม่ จ ากดั (1) (2) (4)  ไทย  100.0  100.0 
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา เรียลต้ี จ ากดั (2) (6)  ไทย  44.0  44.0 
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา รัตนาธิเบศร์ จ ากดั (1) (2) (4)  ไทย  100.0  100.0 
บริษทั เซ็นทรัล ฟู้ดอเวนิว จ ากดั (4)  ไทย  100.0  100.0 
บริษทั เซ็นทรัล เวิลด ์จ ากดั (1) (2) (4) (7)  ไทย  100.0  100.0 
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 จ ากดั (1) (4)  ไทย  100.0  100.0 
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา ชลบุรี จ ากดั 
   (อยู่ระหว่างช าระบัญชี) (1) (2) (4)  ไทย  100.0  100.0 
บริษทั ซีพีเอน็ เรซซิเดน้ซ์ จ ากดั (10)   ไทย  100.0  100.0 
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (1) (2) (4)  ไทย  100.0  100.0 
บริษทั ซีพีเอน็ โกบอล จ ากดั (6)  ไทย  100.0  100.0 



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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     บริษทัถือหุ้นร้อยละ 
   ประเทศ  30 มถุินายน  31 ธันวาคม 
ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ  ที่กจิการจดัตั้ง  2562  2561 
     (ร้อยละ) 
บริษทัย่อยทางตรง (ต่อ)        
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา ไนน ์สแควร์ จ ากดั (1) (2)  ไทย  93.3  93.3 
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา ขอนแก่น จ ากดั (1) (2) (4) (10)  ไทย  78.1  78.1 
บริษทั ซีพีเอน็ พทัยา จ ากดั (1) (2) (4) (7)  ไทย  100.0  100.0 
บริษทั ซีพีเอน็ เลิร์นน่ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั 
   (อยู่ระหว่างช าระบัญชี) (9)  ไทย  100.0  100.0 
บริษทั ซีพีเอน็ ระยอง จ ากดั (1) (2) (4)  ไทย  100.0  100.0 
บริษทั ซีพีเอน็ โคราช จ ากดั (1) (2) (4)  ไทย  100.0  100.0 
บริษทั ซีพีเอน็ เอสเตท จ ากดั (6)  ไทย     100.0     100.0 
บริษทั ซีพีเอน็ เรซซิเดน้ซ์ ขอนแก่น จ ากดั (6)  ไทย     100.0     100.0 
บริษทั สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (1)  ไทย  78.0  63.0 
บริษทั พระราม 4 เดเวลอปเมน้ท ์จ ากดั (6)  ไทย  90.0  90.0 
บริษทั ศาลาแดง พร็อพเพอร์ต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (1)  ไทย  100.0  86.0 
บริษทั ซีพีเอน็ รีท แมเนจเมนท ์จ ากดั (11)  ไทย  100.0  100.0 
บริษทั ดาราฮาร์เบอร์ จ ากดั (6)  ไทย  65.0  65.0 
บริษทั ซีพีเอน็ พทัยา โฮเทล จ ากดั (7)  ไทย  100.0  100.0 
บริษทั ชนะคุณ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (1)  ไทย  100.0  100.0 
บริษทั ซีพีเอน็ วิลเลจ จ ากดั (1)  ไทย  100.0  100.0 
บริษทั คอมมอน กราวน ์(ประเทศไทย) จ ากดั (2)  ไทย  -  100.0 
        
บริษทัย่อยทางอ้อม          
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา เรียลต้ี จ ากดั (2) (6)  ไทย  56.0  56.0 
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา ไนน ์สแควร์ จ ากดั (1) (2)  ไทย  4.4  4.4 
บริษทั บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (1) ถึง (5)  ไทย   99.9   99.9 
บริษทั โกบอล รีเทล ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์แอนด์        
   อินเวสเมน้ท ์ลิมิเตด็ (6)  ฮ่องกง  100.0  100.0 
บริษทั โกบอล คอมเมอลเ์ชียล พร็อพเพอร์ต้ี        
   ลิมิเตด็ (6)  ฮ่องกง  100.0  100.0 
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     บริษทัถือหุ้นร้อยละ 
   ประเทศ  30 มถุินายน  31 ธันวาคม 
ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ  ที่กจิการจดัตั้ง  2562  2561 
     (ร้อยละ) 
บริษทัย่อยทางอ้อม (ต่อ)          
บริษทั ซีพีเอน็ คอมเพลก็ซ์ จ ากดั (6)  ไทย  99.9  99.9 
บริษทั ซีพีเอน็ ซิต้ี จ ากดั (6)  ไทย  99.9  99.9 
บริษทั ซี.เอส.ซิต้ี จ ากดั (1)  ไทย  100.0  100.0 
บริษทั ซีพีเอน็ เรซซิเดน้ซ์ แมเนจเมนท ์จ ากดั (12)  ไทย  100.0  100.0 
CPN Ventures Sdn. Bhd. (8)  มาเลเซีย  100.0  100.0 
Central Plaza i-City Real Estate Sdn. Bhd. (6)  มาเลเซีย  60.0  60.0 
บริษทั แกรนด ์คาแนล แลนด ์จ ากดั  
   (มหาชน) 

(1) (2) (3) (4) 
(8) 

  
ไทย 

  
67.5 

  
67.5 

บริษทั เบล็ ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (1) (10)  ไทย  79.6  79.6 

บริษทั เบล็ แอสเซทส์ จ ากดั (6)  ไทย  100.0  100.0 
บริษทั สเตอร์ลิง อีควิต้ี จ ากดั (1)  ไทย  100.0  100.0 
บริษทั จี แลนด ์พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ ากดั (1)  ไทย  100.0  100.0 
บริษทั พระราม 9 สแควร์ จ ากดั (1)  ไทย  93.1  93.1 

บริษทั พระราม 9 สแควร์ โฮเตล็ จ ากดั (7)  ไทย  99.9  99.9 

บริษทั จีแลนด ์รีท แมเนจเมน้ท ์จ ากดั (11)  ไทย  100.0  100.0 

บริษทั รัชดา แอสเซทส์ โฮลด้ิง จ ากดั (6)  ไทย  100.0  100.0 
Chipper Global Limited (6)  บริติชเวอร์จิน  100.0  - 
        

กองทุนรวม        
กองทุนรวมธุรกิจไทย 4  (6)  ไทย  100.0  100.0 
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ลกัษณะธุรกิจ 
 
(1) ก่อสร้างอาคารส านกังานและอาคารศูนยก์ารคา้เพ่ือใหเ้ช่า 
(2) ใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภคภายในศูนยก์ารคา้  
(3) ก่อสร้างหอ้งชุดพกัอาศยัและอาคารร้านคา้เพ่ือใหเ้ช่า 
(4) ใหบ้ริการศูนยอ์าหาร 
(5) ใหบ้ริการสวนสนุกและสวนน ้าบนศูนยก์ารคา้ 
(6) ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์
(7) ธุรกิจโรงแรม 
(8) ใหค้ าปรึกษาดา้นการบริหารและการจดัการอสงัหาริมทรัพย ์
(9) ใหบ้ริการดา้นการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร 
(10) ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยส์ าหรับการขายบา้นพร้อมท่ีดินและหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั 
(11) ใหบ้ริการจดัการกองทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์
(12) บริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด และนิติบุคคลบา้นจดัสรร 

 
2 เกณฑ์การจดัท างบการเงนิระหว่างกาล 

 
(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 

 
งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปี และจดัท า
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภา
วิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เนน้การ
ให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัข้อมูลท่ีได้เคยน าเสนอ
รายงานไปแลว้  ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหวา่งกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  
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(ข) การใช้วิจารณญาณ การประมาณการ และนโยบายการบัญชี 
 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชว้ิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 
วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นเป็นขอ้มูลเดียวกนักบั
ท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เวน้แต่การรับรู้รายไดท่ี้ตอ้งใชว้ิจารณญาณ
เพ่ิมเติมในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม เพ่ือประเมินว่าจะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
หรือ รับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จาก
สัญญาท่ีท ากับลูกค้า (“TFRS 15”) ท่ีกลุ่มบริษทัถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรกแทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง 
รายได้ (“TAS 18”) มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง (“TAS 11”) และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ตาม TFRS 15 กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการ ดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึง
ส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บ และมีการใชวิ้จารณญาณในการพิจารณาการรับรู้รายไดจ้ากการ
ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม เก่ียวกบัการพิจารณาว่ารายการคา้ท่ีกลุ่มบริษทัท ารายการในลกัษณะการเป็นตวัแทน
มากกว่าการเป็นตวัการหรือไม่ โดยพิจารณาวา่กลุ่มบริษทัควบคุมสินคา้ก่อนส่งมอบใหก้บัลูกคา้หรือไม่ ในขณะ
ท่ี TAS 18 กลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามีความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัส าคญัของความเป็นเจา้ของในสินคา้ การ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวส่งผลใหร้ายไดจ้ากการใหบ้ริการศูนยอ์าหารและตน้ทุนจากการใหบ้ริการศูนยอ์าหารลดลง
เป็นจ านวนเงิน 340 ลา้นบาทและ 652 ลา้นบาท (2561: 268 ล้านบาทและ 528 ล้านบาท) และ 136 ลา้นบาทและ 
262 ลา้นบาท (2561: 94 ล้านบาทและ 184 ล้านบาท) ส าหรับงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ตามล าดับ ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน 
 
นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช้
ในงวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 23  
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3 การซ้ือธุรกจิและส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม 

 
(ก) การซ้ือธุรกจิ 

 

เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2561 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือธุรกิจของบริษทั แกรนด ์คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทั
ย่อย (“แกรนด์ คาแนล แลนด์”) ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยบริษทั ซีพีเอ็น พทัยา จ ากดั  
(“ซีพีเอ็น พทัยา”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั โดยซีพีเอ็น พทัยาไดซ้ื้อหุ้นเป็นจ านวน 3,278.13 ลา้นหุ้น คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 50.43 ของหุ้นท่ีออกแลว้จ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของแกรนด์ คาแนล แลนด์ ในราคาหุ้นละ 3.10 บาท 
รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 10,162.21 ลา้นบาทและช าระค่าหุน้ทั้งจ านวนแลว้เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ี
กลุ่มบริษทัเสร็จส้ินการซ้ือธุรกิจ 
 

ค่าความนิยมส่วนใหญ่เน่ืองจากการมีอ านาจควบคุมในแกรนด์ คาแนล แลนด์ จะท าใหส่้งเสริมศกัยภาพทางการเงิน 
และเพ่ิมฐานกระแสเงินสดเพ่ือสร้างผลตอบแทนให้แก่ผูถื้อหุ้นในระยะยาวและช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขนัทางธุรกิจ รวมถึงการเขา้ลงทุนในโครงการต่าง ๆ ท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน เพ่ือช่วยใหอ้ตัราการเติบโตทางธุรกิจ และ
ผลการด าเนินงานเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั ทั้งน้ีไม่มีค่าความนิยมท่ีคาดวา่จะน ามาหกัเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีเงินได ้
 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดมี้การประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาจากการซ้ือธุรกิจ  
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าประเมินโดยใชวิ้ธีการเปรียบเทียบราคาตลาดและวิธีรายไดจ้ากการคิดลดกระแส 
เงินสดส าหรับแต่ละประเภทสินทรัพยต์ามความเหมาะสม 
 

ขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนให้และมูลค่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือส าหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา 
แต่ละประเภทท่ีส าคญั มีดงัน้ี 
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สินทรัพย์ท่ีได้มาและหนีสิ้นท่ีรับมา 
 

 
 
 
 
 

    มูลค่ายุตธิรรม 
    (ล้านบาท) 
     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด      452 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน     777 
โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา    3,150 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว    4,304 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม    952 
เงินลงทุนในการร่วมคา้    2,520 
เงินลงทุนระยะยาวในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    440 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน    22,973 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์    499 
สิทธิการเช่า    109 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี     147 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน    38 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน    (1,585) 
เงินกูย้ืม    (8,602) 
รายไดรั้บล่วงหนา้    (5,756) 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย    (32) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี    (2,044) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน    (244) 
รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้    18,098 
ส่วนไดเ้สียท่ีมีอ  านาจควบคุมท่ีไดม้า (ร้อยละ)    50.43 
มูลค่ายุตธิรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้     
   และหนีสิ้นที่รับมา    9,127 
ค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจ    1,036 
ส่ิงตอบแทนที่โอนให้    10,163 



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 25  

    มูลค่ายุตธิรรม 
    (ล้านบาท) 
เงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากการซ้ือธุรกิจ    452 
เงินสดท่ีจ่าย    (10,163) 
กระแสเงนิสดจ่ายสุทธิ     (9,711) 
 
ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินราคา เพ่ือหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาโดยผู ้
ประเมินราคาอิสระ ดงันั้น มูลค่ายุติธรรมธุรกิจท่ีซ้ือมารวมถึงการปันส่วนของราคาซ้ือเป็นมูลค่าประมาณการ และ
อาจมีการปรับปรุง ซ่ึงข้ึนอยู่กบัผลการประเมินราคาจากผูป้ระเมินราคาอิสระ กลุ่มบริษทัปฏิบติัตามขอ้ก าหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 เร่ืองการรวมธุรกิจ ในระหว่างช่วงเวลาท่ีวดัมูลค่า หากมีขอ้มูลใหม่ท่ี
ไดรั้บเพ่ิมเติมภายในหน่ึงปีนบัจากวนัท่ีมีการซ้ือธุรกิจ และรับทราบขอ้เท็จจริงท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่
ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กรณีดงักล่าวการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม่ 
 
ภายใตส้ัญญาซ้ือขายหุ้นก าหนดใหผู้ข้ายเป็นผูรั้บผิดชอบต่อผลเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีความท่ีเกิดข้ึนตามท่ี
ระบุไวใ้นสัญญาของบริษทั แกรนด ์คาแนล แลนด ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ก่อนการซ้ือธุรกิจตามจ านวนเงิน
ท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
 

ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือ  
 

กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจ านวน 23.6 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าท่ีปรึกษากฎหมายภายนอกและ
ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบสถานะทางการเงิน ค่าท่ีปรึกษากฎหมายและค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบสถานะทางการ
เงินดงักล่าวไดร้วมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 
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(ข) การซ้ือส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 
 

เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2561 กลุ่มบริษทัไดท้ าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท่ี์เหลือทั้งหมดของบริษทั แกรนด ์คาแนล แลนด ์
จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“แกรนด ์คาแนล แลนด์”) ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์โดยมีระยะเวลาการรับซ้ือตั้งแต่วนัท่ี 25 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 หลงัจากปิดการเสนอ
ซ้ือในเดือนพฤศจิกายน 2561 กลุ่มบริษทัไดซ้ื้อส่วนไดเ้สียในแกรนด ์คาแนล แลนด ์เพ่ิมเติมร้อยละ 17.1 เป็นเงินสด
จ านวน 3,445 ลา้นบาท ท าใหส้ัดส่วนความเป็นเจา้ของเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 50.43 เป็นร้อยละ 67.53 กลุ่มบริษทัรับรู้
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมลดลงเป็นจ านวน 3,094.64 ลา้นบาท ก าไรสะสมลดลงเป็นจ านวน 350.34 ลา้นบาท
ไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นของกลุ่มบริษทัเป็นจ านวนเงิน 3,444.98 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงส่วนของ
เจา้ของในแกรนด ์คาแนล แลนด ์ส าหรับงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 

4 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 
เพ่ือวตัถุประสงค์ในการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หาก
กลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัต่อบุคคลหรือ
กิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั
หรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีนยัส าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็น
กิจการ 
 
ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ย กองทุนรวม บริษทัร่วมและการร่วมคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 1, 8 และ 9 ส าหรับ
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหารส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัต่อไปน้ี 
 

 ช่ือกจิการ ประเทศที่จดัตั้ง/ 
สัญชาติ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั เซ็นทรัล โฮลด้ิง จ ากดั ไทย เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ และ 
    มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั สรรพสินคา้เซ็นทรัล จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั หา้งเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท ์สโตร์ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั เซ็นทรัลเทรดด้ิง จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั เซ็นทรัลซูปเปอร์สโตร์ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั พาวเวอร์ บาย จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั ซีอาร์ซี สปอร์ต จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ช่ือกจิการ ประเทศที่จดัตั้ง/ 
สัญชาติ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั ซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั บีทูเอส จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั ออฟฟิซ คลบั (ไทย) จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั เอิร์ธแคร์ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั ซีอาร์ เชียงใหม่ (ประเทศไทย) จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั เซ็นทรัลการ์เมน้ทแ์ฟคทอร่ี จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั แซมโซไนท ์(ประเทศไทย) จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั โรงแรม เซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั โรงแรม เซ็นทรัลเวิลด ์จ ากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั ฟู้ดส์ กิมมิคส์ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั หอ้งอาหารซากรุะ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั ฟู้ดส์ เอคเซ็ลเลน็ท ์จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั เซ็นทรัลอินเตอร์ พฒันา จ ากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั โรบินสนั จ ากดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั เซ็นทรัลวตัสัน จ ากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั เอฟแอนดดี์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั ฟู้ดส์ เฟสติวลั จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั ฟู้ดส์ มิลเลนเน่ียม จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั แฟร่ีพลาซ่า จ ากดั ไทย เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัยอ่ย 
บริษทั สยาม รีเทล ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จ ากดั ไทย มีบริษทัยอ่ยเป็นผูถื้อหุน้ 
บริษทั อยธุยาเกษตรธานี จ ากดั ไทย มีบริษทัยอ่ยเป็นผูถื้อหุน้ 
บริษทั สเเควร์ริทซ์ พลาซ่า จ ากดั  ไทย มีบริษทัยอ่ยเป็นผูถื้อหุน้และ 

    มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั แวนเทจ กราวด ์จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั พาราวินเซอร์ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั สปาเกตต้ี แฟคทอร่ี จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั ฟูจิ ดิลิเชียส ครีเอชัน่ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ช่ือกจิการ ประเทศที่จดัตั้ง/ 
สัญชาติ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั ซีเอม็จี มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลด้ิง จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั ซีอาร์จี อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ด จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั ฟู้ดแพชชัน่ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) ไทย มีบริษทัเป็นผูถื้อหุน้ 
บริษทั ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั ซีเคเอส โฮลด้ิง จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั แกรนด ์ฟอร์จูน จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไทย มีบริษทัเป็นผูถื้อหุน้และ 

    มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
ผูบ้ริหารส าคญั ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบ

การวางแผน สั่ งการและควบคุม
กิจกรรมต่าง ๆ  ของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้ งน้ี รวมถึง
กรรมการของกลุ่มบริษทั (ไม่ว่าจะท า
หนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ 
 

นโยบายการก าหนดราคา 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการ ราคาตลาดโดยข้ึนอยู่กบัท าเล จ านวนพ้ืนท่ี รูปแบบการเช่า 
    ระยะเวลาท่ีเช่า และประเภทของการเช่า 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการศูนยอ์าหาร ราคาตลาด 
รายไดค่้าบริหารงานและรายไดอ่ื้น อตัราเดียวกบัอตัราท่ีกิจการอ่ืนในธุรกิจเดียวกนัเรียกเกบ็ 
ดอกเบ้ียรับ/จ่าย อตัราดอกเบ้ียตามท่ีตกลงในสัญญา 
เงินปันผลรับ ตามท่ีประกาศจ่าย 
ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ ราคาตลาด 
ตน้ทุนจากการใหบ้ริการศูนยอ์าหาร ราคาตลาด 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ตามจ านวนเงินท่ีเกิดข้ึนจริง 



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการ 
 

นโยบายการก าหนดราคา 

ค่าบริหารงาน ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดยคณะกรรมการสรรหา ซ่ึงไม่ 

   เกินกวา่จ านวนเงินท่ีผูถื้อหุน้อนุมติั 
 

รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อยและกองทุนรวม        
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการ -  -  25,817  18,434 
รายไดค่้าบริหารงาน -  -  130,731  57,500 
ดอกเบ้ียรับ -  -  149,138  135,270 
เงินปันผลรับ -  -  1,641,910  2,523,865 
รายไดอ่ื้น -  -  58,767  78,248 
ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ -  -  61,391  57,698 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -  -  4,885  4,862 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  128,884  260,729 
        

บริษทัร่วม        
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการ 372,155  292,901  10,328  8,710 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการศูนยอ์าหาร 2  -  -  - 
รายไดค่้าบริหารงาน 145,473  160,099  100,762  127,599 
ดอกเบ้ียรับ 951  1,763  951  1,763 
เงินปันผลรับ 13,246  -  243,679  227,718 
รายไดอ่ื้น 11,893  6,292  5,761  6,065 
ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ 3,059  2,240  549  191 
ตน้ทุนจากการใหบ้ริการศูนยอ์าหาร 10,522  8,994  -  - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 103,735  93,183  12,829  12,536 
        



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
การร่วมค้า        
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการ 3,819  24  3,819  24 
รายไดค่้าบริหารงาน 60  60  60  60 
ดอกเบ้ียรับ 66,649  -  -  - 
รายไดอ่ื้น -  298  -  298 
        
กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการ 1,219,179  1,238,399  700,061  669,675 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการศูนยอ์าหาร 39  83  -  - 
รายไดอ่ื้น 11,812  119,077  7,738  55,437 
ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ 243,011  221,976  235,176  216,474 
ตน้ทุนจากการใหบ้ริการศูนยอ์าหาร 1,733  1,451  116  37 
ค่าบริหารงาน 66,913  49,687  65,278  47,943 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 26,933  30,599  21,326  23,651 
        
ผู้บริหารส าคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 71,820  54,758  64,172  54,593 
ผลประโยชนร์ะยะยาว 2,059  1,217  2,059  1,217 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 73,879  55,975  66,231  55,810 
 
  



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
บริษทัย่อยและกองทุนรวม        
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการ -  -  48,478  36,771 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการศูนยอ์าหาร -  -  -  6 
รายไดค่้าบริหารงาน -  -  217,061  143,813 
ดอกเบ้ียรับ -  -  287,829  274,987 
เงินปันผลรับ -  -  2,081,983  2,875,257 
รายไดอ่ื้น -  -  121,242  131,401 
ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ -  -  123,758  115,260 
ตน้ทุนจากการใหบ้ริการศูนยอ์าหาร -  -  12  - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -  -  9,757  9,630 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  256,605  513,759 
        
บริษทัร่วม        
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการ 728,515  589,146  20,542  16,379 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการศูนยอ์าหาร 5  -  -  - 
รายไดค่้าบริหารงาน 317,181  361,052  239,154  307,683 
ดอกเบ้ียรับ 1,891  3,479  1,891  3,479 
เงินปันผลรับ 26,155  -  488,438  424,095 
รายไดอ่ื้น 17,742  17,045  11,609  16,591 
ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ 10,491  3,994  858  401 
ตน้ทุนจากการใหบ้ริการศูนยอ์าหาร 20,167  17,321  -  - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 191,560  184,990  31,505  24,876 
        
การร่วมค้า        
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการ 6,662  84  6,662  84 
รายไดค่้าบริหารงาน 120  200  120  200 
ดอกเบ้ียรับ 132,527  -  -  - 
รายไดอ่ื้น -  299  -  299 
        



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 32  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการ 2,417,701  2,292,184  1,394,739  1,266,710 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการศูนยอ์าหาร 63  1,615  7  17 
รายไดอ่ื้น 136,337  130,785  70,646  64,892 
ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ 563,435  514,683  550,043  503,425 
ตน้ทุนจากการใหบ้ริการศูนยอ์าหาร 2,977  2,773  165  68 
ค่าบริหารงาน 124,255  106,403  120,510  102,085 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 46,724  53,008  37,844  40,954 
        
ผู้บริหารส าคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 142,036  106,663  126,830  106,348 
ผลประโยชนร์ะยะยาว 4,118  2,433  4,118  2,433 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 146,154  109,096  130,948  108,781 

 
ยอดคงเหลือท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ลกูหน้ีการค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทัยอ่ยและกองทุนรวม -  -  59,519  55,176 
บริษทัร่วม 88,014  75,554  47,421  52,249 
การร่วมคา้ 808  803  798  803 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 179,204  239,455  95,599  137,536 
รวม 268,026  315,812  203,337  245,764 

        
        



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ลกูหน้ีอื่น        
บริษทัร่วม -  37,055  -  - 

        

เงินปันผลค้างรับ        
บริษทัยอ่ยและกองทุนรวม -  -  139,815  135,622 
        

รายได้ค้างรับ        
บริษทัร่วม 124,310  106,420  -  - 
การร่วมคา้ 260,645  129,956  -  - 
รวม 384,955 236,376 - - 

     
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า        
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 53,714  117,336  53,714  11,431 

        
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น        

เงินมัดจ า        
บริษทัร่วม 987,905  991,025  -  - 

 



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินให้กู้ยมืแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2562 มีดงัน้ี  

 

 อตัราดอกเบีย้  งบการเงินรวม  

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       
ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 
 2561   2562  2561  เพ่ิมข้ึน  ลดลง   2562 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
เงินให้กู้ยมืระยะยาว            
บริษทัร่วม 5.20  5.20  75,215  1,892  -  77,107 
การร่วมคา้ 6.50,  

MLR-0.5 
 6.50,  

MLR-0.5 
  

4,443,255 
  

132,195 
  

(1,805) 
  

4,589,505 
รวม     4,518,470      4,666,612 

 

 อตัราดอกเบีย้  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       
ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 
 2561   2562  2561  เพ่ิมข้ึน  ลดลง   2562 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน            

บริษทัยอ่ยและ 
   กองทุนรวม 

 
2.49 

  
2.69 

  
26,017 

  
721 

  
(348) 

  
26,390 

            
เงินให้กู้ยมืระยะยาว            
บริษทัยอ่ยและ 
   กองทุนรวม 

2.49, 
3.25 

 2.69, 
3.25 

  
16,145,193 

  
8,411,645 

  
(3,235,805) 

  
21,321,033 

บริษทัร่วม 5.20  5.20  75,215  1,892  -  77,107 
รวม     16,220,408      21,398,140 

 
  



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัย่อย กองทุนรวม บริษทัร่วม และการร่วมคา้เป็นเงินใหกู้ย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนัในสกุลเงินบาท 
และมีอตัราดอกเบ้ียตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
เจ้าหนี้การค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทัยอ่ยและกองทุนรวม -  -  49,944  24,025 

บริษทัร่วม 16,401  43,715  13,184  16,855 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 151,669  246,711  116,218  127,312 
รวม 168,070  290,426  179,346  168,192 

        

เจ้าหนี้อื่น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทัร่วม 1,461  474  -  - 

        

เจ้าหนี้สิทธิการเช่า        
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  266,667  -  266,667 

 
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า 

       

บริษทัยอ่ยและกองทุนรวม -  -  45,996  48,752 
บริษทัร่วม 25,233,238  25,554,184  23,602  24,134 
รวม 25,233,238  25,554,184  69,598  72,886 
หัก ส่วนของรายไดค่้าเช่าและค่าบริการ        
         รับล่วงหนา้ท่ีถึงก าหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี (1,201,809)  (1,192,297)  (8,530)  (8,207) 
สุทธิ 24,031,429  24,361,887  61,068  64,679 

        
        
        
        
        



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
เงินมัดจ ารับจากลกูค้า        

บริษทัยอ่ยและกองทุนรวม -  -  11,415  11,415 
การร่วมคา้ 6,210  -  1,907  - 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 845,424  811,242  411,039  398,777 
รวม 851,634  811,242  424,361  410,192 

        

เงินค ้าประกนัสิทธิการเช่า        
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 408  233,497  -  233,089 

 
เงินกู้ยมืจากบุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2562 มีดงัน้ี 
 

 อตัราดอกเบีย้  งบการเงินรวม 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       
ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 
 2561   2562  2561  เพ่ิมข้ึน  ลดลง   2562 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.25  3.25  90,089  32,169  -  122,258 
รวม     90,089      122,258 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 อตัราดอกเบีย้  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       
ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 
 2561   2562  2561  เพ่ิมข้ึน  ลดลง   2562 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
เงินกู้ยมืระยะส้ัน            

บริษทัยอ่ยและ 
   กองทุนรวม 

1.50, 
2.49 

 1.50, 
2.69 

  
9,694,518 

  
3,545,433 

  
(1,996,481) 

  
11,243,470 

            
เงินกู้ยมืระยะยาว            
บริษทัยอ่ย 2.49  2.69  12,548,929  582,002  (5,295,784)  7,835,147 
รวม     22,243,447      19,078,617 
 
เงินกูย้ืมจากบริษทัย่อย กองทุนรวม และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนัในสกุลเงินบาทและมี
อตัราดอกเบ้ียตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
 

ภาระผูกพนัที่มกีบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาว่าจา้งบริการและเช่าอาคารกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง ทั้งน้ี กลุ่มบริษทั
ตอ้งจ่ายค่าเช่าและค่าบริการ ดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 

 (ล้านบาท) 
ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานที่ยกเลกิไม่ได้        
ภายในหน่ึงปี 1,136  869  1,151  1,104 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่ถึงหา้ปี 5,218  4,043  5,194  4,984 
หลงัจากหา้ปี 14,763  12,417  15,869  14,314 
รวม 21,117  17,329  22,214  20,402 

 



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาค า้ประกัน  
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัมีภาระค ้าประกนัเงินกูย้ืมของบริษทัย่อยและการร่วมคา้ในวงเงิน 307 ลา้นบาท 
และ 4,813 ลา้นบาท ตามล าดบั (31 ธันวาคม 2561: 307 ล้านบาทและ 50 ล้านริงกิตมาเลเซีย) 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัย่อยทางออ้มแห่งหน่ึงมีภาระค ้าประกนัเงินกูย้ืมของบริษทัย่อยทางออ้มอีกแห่ง
หน่ึงในวงเงิน 1,960 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561: 1,960 ล้านบาท) 
 

5 เงนิลงทุนอ่ืน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

เงินลงทุนช่ัวคราว        
ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 3,940  4,060  3,940  4,060 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความตอ้งการ        
   ของตลาดท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย -  41,460  -  41,460 
เงนิลงทุนช่ัวคราว 3,940  45,520  3,940  45,520 

        

เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกีย่วข้องกนั        
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 131,647  131,647  -  - 
ตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาดท่ีเป็น        
   หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 1,564,536  1,842,608  1,564,536  1,842,608 
หัก  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (65,397)  (65,397)  -  - 
เงนิลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกีย่วข้องกนั - สุทธิ 1,630,786  1,908,858  1,564,536  1,842,608 
        
        
        
        
        
        



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น        
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 31,318  31,318  1,000  1,000 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความตอ้งการ        
   ของตลาดท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 140,031  139,468  -  - 
ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด 2,116  2,138  2,116  2,138 
เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน 173,465  172,924  3,116  3,138 
        
รวม 1,808,191  2,127,302  1,571,592  1,891,266 

 

ตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาดที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย - กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 
ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัไดข้ายเงินลงทุนในบริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) เป็นจ านวน 42.5 ลา้นหุ้น คิด
เป็นร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นสามัญท่ีออกและช าระแล้วทั้ งหมด ในราคาหุ้นละ 12 บาท เป็นจ านวนเงิน 
510 ลา้นบาท ท าใหส้ดัส่วนเงินลงทุนลดลงจากร้อยละ 22.58 เป็นร้อยละ 17.58 
 
หลักประกนั 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความตอ้งการของตลาดท่ีเป็นหลกัทรัพย ์       
เผื่อขายบางส่วน ซ่ึงเป็นหลกัประกนัการช าระหน้ีค่าเช่ากบับริษทัร่วมแห่งหน่ึง ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 
140.03 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561: 139.47 ล้านบาท) 
 



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ลูกหนีก้ารค้า 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

  2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 

กจิการที่เกีย่วข้องกนั         
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  77,452  101,383  65,993  94,527 
เกินวนัครบก าหนดช าระ :         

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  122,037  135,818  86,679  88,982 
3 - 6 เดือน  11,278  31,050  19,127  21,005 
6 - 12 เดือน  30,745  25,943  11,661  22,528 
มากกวา่ 12  เดือน  26,514  21,618  19,877  18,722 

รวม  268,026  315,812  203,337  245,764 
         

เงินมดัจ ารับจากลูกคา้ท่ีมียอดคา้งช าระ         
   เกินวนัครบก าหนดช าระ        802,899  774,695  346,743  360,208 
         

บุคคลและกจิการอื่น         
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  167,585  180,073  72,675  74,257 
เกินวนัครบก าหนดช าระ :         

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  536,497  559,063  304,602  361,996 
3 - 6 เดือน  151,873  50,906  94,484  54,779 
6 - 12 เดือน  84,012  106,185  62,076  70,955 
มากกวา่ 12 เดือน  194,677  171,022  96,365  61,796 

  1,134,644  1,067,249  630,202  623,783 
หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (101,717)  (104,436)  (28,435)  (32,208) 
สุทธิ  1,032,927  962,813  601,767  591,575 
         

เงินมดัจ ารับจากลูกคา้ท่ีมียอดคา้งช าระ         
   เกินวนัครบก าหนดช าระ        6,252,962  6,167,441  2,777,014  2,764,784 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัและบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 - 30 วนั 
 



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินมดัจ ารับจากลูกคา้ท่ีมียอดคา้งช าระเกินวนัครบก าหนดช าระดงักล่าวขา้งตน้ครอบคลุมจ านวนเงินของลูกหน้ี     
ท่ีเกินวนัครบก าหนดช าระ 

 
7 ลูกหนีอ่ื้น 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
  2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
รายไดค้า้งรับ  1,158,253  1,549,300  614,082  870,061 
เงินปันผลคา้งรับ  -  -  139,815  135,622 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร  521,067  436,879  23,645  - 
ลูกหน้ีอ่ืน  398,285  552,569  25,779  43,259 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  1,047,983  514,482  949,663  439,227 
อ่ืน ๆ   132,103  115,542  26,965  29,100 
รวม  3,257,691  3,168,772  1,779,949  1,517,269 

 
8 เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและกองทุนรวม 

 
  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน หมายเหตุ 2562  2561 
    (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  27,620,972  24,901,032 
เพ่ิมข้ึน  421,357  2,670,336 
จ าหน่ายและรับคืนหน่วยลงทุน  -  (10,640) 
การจดัประเภทไปเป็นการร่วมคา้ 9 (19,125)  - 
ณ วนัที่ 30 มถุินายน  28,023,204  27,560,728 

 
  



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 
 

บริษทัย่อยทางตรง 
 

บริษทั สวนลมุ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 
 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัไดซ้ื้อหุน้สามญัของบริษทั สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั จากบริษทั ดุสิตธานี จ ากดั 
(มหาชน) จ านวน 0.26 ลา้นหุน้ เป็นจ านวนเงิน 185.69 ลา้นบาท ท าใหส้ดัส่วนเงินลงทุนเพ่ิมข้ึนจาก ร้อยละ 63 เป็น
ร้อยละ 78 ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดในสญัญา 
 

บริษทั คอมมอน กราวน์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 

ในเดือนมีนาคม 2562 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั คอมมอน กราวน ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 
มีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจาก 1 ลา้นบาทเป็น 150 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัจ านวน 1.49 ลา้นหุ้น มูลค่าหุน้ละ 
100 บาท ทั้งน้ีบริษทัไดช้ าระค่าหุน้แลว้ร้อยละ 25 เป็นจ านวนเงิน 18.88 ลา้นบาท 
 

ในเดือนพฤษภาคม 2562 บริษทัไดร่้วมทุนกบั Common Ground Works Sdn. Bhd. และ MSB Asia Ltd. ในสัดส่วน
ร้อยละ 51: 29: 20 ตามล าดบั บริษทัไดช้ าระค่าหุน้แลว้เป็นจ านวนเงิน 19.13 ลา้นบาท ท าใหส้ดัส่วนเงินลงทุนลดลง
จากร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 51 บริษทัจึงเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากบริษทัยอ่ยเป็นการร่วมคา้ 
 

บริษทั ศาลาแดง พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
 

ในเดือนมิถุนายน 2562 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นสามญัของบริษทั ศาลาแดง พร็อพเพอร์ต้ี แมนเนจเมน้ท์ จ ากดั จากบริษทั 
ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และกรรมการ จ านวน 0.56 ลา้นหุ้น เป็นจ านวนเงิน 216.79 ลา้นบาท ท าให้สัดส่วนเงิน
ลงทุนเพ่ิมข้ึนจาก ร้อยละ 86 เป็นร้อยละ 100 ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดในสญัญา 
 

บริษทัย่อยทางอ้อม 

 

Chipper Global Limited 

 

ในเดือนพฤษภาคม 2562 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้ง Chipper Global Limited ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 65.8 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
(เทียบเท่า 2,084 ลา้นบาท) จ านวน 32,900 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 2,000 เหรียญสหรัฐ 
 



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัย่อยและกองทุนรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มี
ดงัน้ี 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
           

 สดัส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ  เงินปันผลรับ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (ร้อยละ)  (ล้านบาท)  (พันบาท) 

บริษทัย่อย                        

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จ  ากดั        100.0         100.0  1,500.0  1,500.0  1,500,000  1,500,000  -  -  1,500,000  1,500,000  -  - 

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา เชียงใหม่ จ  ากดั        100.0         100.0  1,000.0  1,000.0  1,000,000  1,000,000  -  -  1,000,000  1,000,000  500,000  500,000 

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา เรียลต้ี จ  ากดั          44.2           44.2  2,268.4  2,268.4  1,003,658  1,003,658  -  -  1,003,658  1,003,658  -  - 

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา รัตนาธิเบศร์ จ  ากดั        100.0         100.0  800.0  800.0  589,998  589,998  -  -  589,998  589,998  471,998  383,499 

บริษทั เซ็นทรัล ฟู้ดอเวนิว จ  ากดั        100.0         100.0  5.0  5.0  5,000  5,000  -  -  5,000  5,000  32,125  - 

บริษทั เซ็นทรัล เวิลด ์จ  ากดั        100.0         100.0  2,511.9  2,511.9  2,412,733  2,412,733  -  -  2,412,733  2,412,733  -  - 

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 จ  ากดั        100.0         100.0  324.7  324.7  2,166,751  2,166,751  -  -  2,166,751  2,166,751  48,711  58,453 

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา ชลบุรี จ  ากดั        100.0         100.0  900.0  900.0  808,984  808,984  -  -  808,984  808,984  -  405,000 

บริษทั ซีพเีอน็ เรซซิเดน้ซ์ จ ากดั            100.0         100.0  400.6  400.6  400,599  400,599  -  -  400,599  400,599  -  - 

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั         100.0         100.0  700.0  700.0  744,285  744,285  -  -  744,285  744,285  -  - 
บริษทั ซีพีเอน็ โกบอล จ ากดั 100.0  100.0  2,500.0  2,500.0  2,500,000  2,500,000  -  -  2,500,000  2,500,000  -  - 
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา ไนน์ สแควร์ จ  ากดั 93.3  93.3  2,400.0  2,400.0  2,239,200  2,239,200  -  -  2,239,200  2,239,200  -  - 
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา ขอนแก่น จ ากดั 78.1  78.1  2,000.0  2,000.0  1,562,684  1,562,684  -  -  1,562,684  1,562,684  -  - 
บริษทั ซีพีเอน็ เลิร์นน่ิง เซ็นเตอร์ จ  ากดั        100.0         100.0  1.0  1.0  1,000  1,000  -  -  1,000  1,000  -  - 
บริษทั ซีพีเอน็ พทัยา จ  ากดั        100.0         100.0  2,500.0  2,500.0  2,500,060  2,500,060  -  -  2,500,060  2,500,060  -  875,000 
  



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
           

 สดัส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ  เงินปันผลรับ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (ร้อยละ)  (ล้านบาท)  (พันบาท) 

บริษทัย่อย (ต่อ)                        
บริษทั ซีพีเอน็ ระยอง จ ากดั 100.0  100.0  1,000.0  1,000.0  999,999  999,999  -  -  999,999  999,999  -  - 
บริษทั บางนาเซ็นทรัล พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั -  -  962.5  962.5  1  1  -  -  1  1  -  - 
บริษทั ซีพีเอน็ โคราช จ ากดั 100.0  100.0  1,000.0  1,000.0  1,000,000  1,000,000  -  -  1,000,000  1,000,000  -  - 
บริษทั ซีพีเอน็ เอสเตท จ ากดั 100.0  100.0  0.3  0.3  250  250  -  -  250  250  -  - 
บริษทั ซีพีเอน็ เรซซิเดน้ซ์ ขอนแก่น จ ากดั 100.0  100.0  50.0  50.0  50,000  50,000  -  -  50,000  50,000  -  - 
บริษทั สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 78.0  63.0  172.0  172.0  294,053  108,360  -  -  294,053  108,360  -  - 
บริษทั พระราม 4 เดเวลอปเมน้ท ์จ  ากดั 90.0  90.0  1.0  1.0  900  900  -  -  900  900  -  - 
บริษทั ศาลาแดง พร็อพเพอร์ต้ี                        
    แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั 100.0  86.0  0.4  0.4  385,767  168,978  -  -  385,767  168,978  -  - 
บริษทั ซีพีเอน็ รีท แมเนจเมนท ์จ ากดั 100.0  100.0     10.0     10.0  10,000  10,000  -  -  10,000  10,000  83,350  - 
บริษทั ดาราฮาร์เบอร์ จ  ากดั 65.0  65.0  215.6  215.6  291,750  291,750  -  -  291,750  291,750  -  - 
บริษทั ซีพีเอน็ พทัยา โฮเทล จ ากดั 100.0  100.0  51.7  51.7  51,745  51,745  -  -  51,745  51,745  50,000  - 
บริษทั ชนะคุณ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 100.0  100.0  59.0  59.0  58,994  58,994  -  -  58,994  58,994  -  - 
บริษทั ซีพีเอน็ วิลเลจ จ ากดั  100.0  100.0  1.0  1.0  1,000  1,000  -  -  1,000  1,000  -  - 
บริษทั คอมมอน กราวน์ (ประเทศไทย) จ  ากดั  -  100.0  -  0.3  -  250  -  -  -  250  -  - 
                        
                        
                        



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
           

 สดัส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ  เงินปันผลรับ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (ร้อยละ)  (ล้านบาท)  (พันบาท) 

กองทุนรวม                        

กองทุนรวมธุรกิจไทย 4(1) (2) 100.0  100.0  5,443.8  5,443.8  5,443,793  5,443,793  -  -  5,443,793  5,443,793  895,800  568,943 
กองทุนรวมธุรกิจไทย 5(1) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  84,362 
รวม         28,023,204  27,620,972  -  -  28,023,204  27,620,972  2,081,984  2,875,257 

 

(1) เงินลงทุนในกองทุนรวมธุรกิจไทย 4 และกองทุนรวมธุรกิจไทย 5 เป็นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนประเภท ค ซ่ึงมีสิทธิในการรับเงินปันผลหลงัจากท่ีหน่วยลงทุนประเภทอ่ืน 
(ประเภท ก และ ข) ไดรั้บไปแลว้ 
 

(2) กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 
   

ในปี 2552 กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 ไดแ้กไ้ขนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยก าหนดให้เงินปันผลของหน่วยลงทุนประเภท ค ตอ้งไม่เกินกว่าจ านวนเงินสดสุทธิท่ีเหลือภายหลงัจาก 
(1) การจ่ายเงินปันผล และเงินปันผลคา้งจ่ายของหน่วยลงทุนประเภท ก. และ ข. (2) การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนใหแ้ก่หน่วยลงทุนประเภท ก. และ ข. (3) การหกัเงินสดส ารองเพ่ือ
การช าระหน้ีอ่ืน ๆ และ (4) การช าระเงินปันผลคงคา้ง  

 

 



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงนิลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

บริษทัร่วม  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 7,045,707  5,920,082  7,886,681  7,867,433 
เพ่ิมข้ึน -  19,248  -  19,248 
ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุน         
   ในบริษทัร่วม 592,886  528,005  -  - 
รายไดเ้งินปันผล (514,594)  (424,095)  -  - 
ณ วนัที่ 30 มถุินายน 7,123,999  6,043,240  7,886,681  7,886,681 

        
การร่วมค้า        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,853,475  380,079  232,500  232,500 
เพ่ิมข้ึน 2,071,711  30,600  510  - 
การจดัประเภทมาจากบริษทัยอ่ย 19,125  -  19,125  - 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน         
   ในการร่วมคา้ 1,737  (588)  -  - 
ณ วนัที่ 30 มถุินายน 4,946,048  410,091  252,135  232,500 

 
 
 
 
 

  



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 
 

การร่วมค้า 
 

บริษทั คอนมอน กราวน์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ขอ้ 8 ในเดือนพฤษภาคม 2562 บริษทัไดร่้วมทุนกบั Common 
Ground Works Sdn. Bhd. และ MSB Asia Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 51: 29: 20 ตามล าดบั บริษทัไดช้ าระค่าหุ้นแลว้
เป็นจ านวนเงิน 19.13 ลา้นบาท ท าให้สัดส่วนเงินลงทุนลดลงจากร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 51 บริษัทจึงเปล่ียน
ประเภทเงินลงทุนจากบริษทัยอ่ยเป็นการร่วมคา้ 
 

Porto Worldwide Limited 
 

ในเดือนพฤษภาคม 2562 กลุ่มบริษัทได้มีการร่วมทุนกับบริษัทในต่างประเทศแห่งหน่ึง โดยได้มีการจัดตั้ ง  
Porto Worldwide Limited เพ่ือลงทุนในธุรกิจแกร็บ (Grab) ซ่ึงกลุ่มบริษทัมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 33 และมี 
ทุนจดทะเบียน 199.3 ลา้นเหรียญสหรัฐ จ านวน 199.3 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐ กลุ่มบริษทัไดช้ าระ 
ค่าหุน้แลว้เป็นจ านวนเงิน 2,071.2 ลา้นบาท ตามสดัส่วนการถือหุน้ของกลุ่มบริษทั 
 

CPN and HKL Company Limited 
 

ในเดือนมิถุนายน 2562 บริษทัไดมี้การร่วมทุนกบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึง โดยไดมี้การจดัตั้ง CPN and HKL 
Company Limited ซ่ึงบริษทัมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 51 และมีทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท จ านวน 10,000 หุน้ มูลค่า
หุน้ละ 100 บาท บริษทัไดช้ าระค่าหุน้แลว้เป็นจ านวนเงิน 0.5 ลา้นบาท ตามสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั 
 

หลักประกนั 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัร่วมบางส่วน ซ่ึงมีราคาทุนเป็นจ านวนเงิน 991.5 ลา้นบาท ซ่ึง
ใชเ้ป็นหลกัประกนัตามสญัญาการร่วมทุนกบับริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) (31 ธันวาคม 2561: 991.5 ล้านบาท) 
 



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 
2561 มีดงัน้ี 

 
 งบการเงนิรวม 
  

สดัส่วนความเป็นเจา้ของ 
 

ทุนช าระแลว้ 
  

วิธีราคาทุน 
  

วิธีส่วนไดเ้สีย 
 มูลค่ายติุธรรมส าหรับ 

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ฯ 
  

เงินปันผลรับ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
 2562  2561 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษทัร่วม                       
กองทุนรวมสิทธิการเช่า 
   อสงัหาริมทรัพย ์
   CPN คอมเมอร์เชียล  
   โกรท 

 
 
 

25.0 

  
 
 

25.0 

 
 
 

4,394,382 

  
 
 

4,394,382 

  
 
 

1,098,598 

  
 
 

1,098,598 

  
 
 

591,151 

  
 
 

582,380 

  
 
 

1,631,898 

  
 
 

1,621,232 

  
 
 

51,677 

  
 
 

52,391 
ทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
สิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย ์ 

   CPN รีเทล โกรท 

 
 
 

26.7 

  
 
 

26.7 

 
 
 

29,653,383 

  
 
 

29,653,383 

  
 
 

6,480,076 

  
 
 

6,480,076 

  
 
 

5,275,683 

  
 

 
5,208,737 

  
 
 

18,010,911 

  
 
 

15,058,303 

  
 
 

436,762 

  
 
 

371,704 
บริษทั วิมานสุริยา จ ากดั 35.0  35.0 880,020  880,020  308,007  308,007  301,710  304,387  -  -  -  - 

ทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน 
   สิทธิการเช่า 
   อสงัหาริมทรัพย ์อาคาร 
   ส านกังาน จีแลนด ์

 
 
 

15.0 

  
 
 

15.0 

 
 
 

4,558,489 

  
 
 

4,558,489 

  
 

 
951,620 

  
 

 
951,620 

  
 
 

955,455 

  
 
 

950,203 

  
 
 

1,057,011 

  
 
 

884,591 

  
 

 
       26,155 

  
 
 

   - 
รวม        8,838,301  8,838,301  7,123,999  7,045,707      514,594  424,095 
  



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม 
  

สดัส่วนความเป็นเจา้ของ 
 

ทุนช าระแลว้ 
  

วิธีราคาทุน 
  

วิธีส่วนไดเ้สีย 
 มูลค่ายติุธรรมส าหรับ 

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ฯ 
  

เงินปันผลรับ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (ร้อยละ) (พันบาท) 
การร่วมค้า                       
บริษทั ฟีโนมินอน  
   ครีเอชัน่ จ  ากดั 

 
51.0 

  
51.0 

 
290,000 

  
290,000 

  
     204,000 

  
     204,000 

  
196,259 

  
190,042 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

บริษทั ซินเนอร์จิสติก  
   พร็อพเพอร์ต้ี  
   ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 

 
 

50.0 

  
 

50.0 

 
 

465,000 

  
 

465,000 

  
 

232,500 

  
 

232,500 

  
 

232,044 

  
 

232,122 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

- 
บริษทั เบยว์อเตอร์ จ  ากดั 50.0  50.0 10,000  10,000  2,520,040  2,520,040  2,427,491  2,431,311  -  -  -  - 
บริษทั คอมมอน กราวน์ 

(ประเทศไทย) จ  ากดั 
 

51.0 
  

- 
 

37,500 
  

- 
  

19,125 
  

- 
  

18,522 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
Porto Worldwide 

Limited 
 

33.0 
  

- 
 

6,334,324 
  

- 
  

2,071,202 
  

- 
  

2,071,262 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
CPN and HKL Company 

Limited 
 

51.0 
  

- 
 

1,000 
  

- 
  

510 
  

- 
  

470 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
รวม        5,047,377  2,956,540  4,946,048  2,853,475      -  - 

                       

 
 
  



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 50 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  

สดัส่วนความเป็นเจา้ของ 
  

ทุนช าระแลว้ 
  

วิธีราคาทุน 
 มูลค่ายติุธรรมส าหรับ 

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนฯ 
  

เงินปันผลรับ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัร่วม                    
กองทุนรวมสิทธิการเช่า 
   อสงัหาริมทรัพย ์
   CPN คอมเมอร์เชียล  
  โกรท 

 
 
 

25.0 

  
 
 

25.0 

  
 
 

4,394,382 

  
 
 

4,394,382 

  
 
 

1,098,598 

  
 
 

1,098,598 

  
 
 

1,631,898 

  
 
 

1,621,232 

  
 
 

51,677 

  
 
 

52,391 
ทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน  สิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 

   CPN รีเทล โกรท 

 
 

        26.7 

  
 

        26.7 

  
 

29,653,383 

  
 

29,653,383 

  
 

    6,480,076 

  
 

6,480,076 

  
 

18,010,911 

  
 

15,058,303 

  
 

436,761 

  
 

371,704 
บริษทั วิมานสุริยา จ  ากดั 35.0  35.0  880,020  880,020  308,007  308,007  -  -  -  - 
รวม         7,886,681  7,886,681      488,438  424,095 

                    

                    
                    

                    
                    
                    

                    
                    

                    



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  

สดัส่วนความเป็นเจา้ของ 
  

ทุนช าระแลว้ 
  

วิธีราคาทุน 
 มูลค่ายติุธรรมส าหรับ 

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนฯ 
  

เงินปันผลรับ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (ร้อยละ)  (พันบาท) 

การร่วมค้า                    
บริษทั ซินเนอร์จิสติก  
   พร็อพเพอร์ต้ี  
   ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 

 
 

50.0 

  
 

50.0 

  
 

465,000 

  
 

465,000 

  
 

232,500 

  
 

232,500 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

- 
บริษทั คอมมอน กราวน์ 

(ประเทศไทย) จ  ากดั 
 

51.0 
  

- 
  

37,500 
  

- 
  

19,125 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
CPN and HKL Company 

Limited 
 

51.0 
  

- 
  

1,000 
  

- 
  

510 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
รวม         252,135  232,500  -  -  -  - 



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น 
 

ในเดือนพฤษภาคม 2562 บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายหุ้นสามญัในบริษทั เบยว์อเตอร์ จ ากดั (“เบยว์อเตอร์”) ซ่ึงเป็น
กิจการร่วมคา้ระหวา่งบริษทั รัชดา แอสเซท โฮลด้ิงส์ จ ากดั (บริษทัยอ่ยทางออ้ม) กบับริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ 
จ ากดั (มหาชน) (“บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์”) ในสัดส่วนร้อยละ 50 : 50 โดยบริษทัซ้ือหุ้นจากบีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ 
จ านวนรวม 50,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของเบยว์อเตอร์ รวมถึง
ภาระท่ีต้องจ่ายหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งตามสัญญาเป็นมูลค่ารวมทั้ งส้ิน 7,698.72 ลา้นบาท บริษทัไดช้ าระค่าหุ้นแลว้
บางส่วนเป็นจ านวน 2,309.62 ล้านบาท โดยบันทึกเป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น ณ วันท่ี  30 มิถุนายน 2562   
การซ้ือขายหุ้นสามญัจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์และมีภาระท่ีตอ้งจ่ายหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งตามสัญญาดงักล่าว เม่ือเป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญาซ้ือขายหุน้และสญัญาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

  

11 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
ราคาทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  137,028,610  109,109,637  51,061,344  49,819,989 
เพ่ิมข้ึน 2,530,736  2,401,924  549,343  644,385 
โอนไปเป็นโครงการอสงัหาริมทรัพย ์
ระหวา่งการพฒันา 

 
- 

  
(896,759) 

  
- 

  
- 

โอนไปเป็นสิทธิการเช่า (5,723,935)  -  (5,723,935)  - 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย (96,300)  (16,302)  (25,406)  (9,506) 
ผลต่างจากการแปลงค่าในการจดัท า 
   งบการเงินรวม 

 
(193,602) 

  
32,633 

  
- 

  
- 

ณ วนัที ่30 มถุินายน 133,545,509  110,631,133  45,861,346  50,454,868 

        

        

        

        

        

        

        

        



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  28,616,153  24,137,422  10,031,366  7,912,333 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด 2,410,715  2,158,547  1,032,192  1,027,310 
โอนไปเป็นสิทธิการเช่า (514,898)  -  (514,898)  - 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย (30,840)  (7,522)  (8,645)  (3,822) 
ณ วนัที ่30 มถุินายน 30,481,130  26,288,447  10,540,015  8,935,821 

        

มูลค่าสุทธิทางบัญชี        

ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 และ 2561 108,412,457  84,972,215  41,029,978  41,907,656 

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 และ 2561 103,064,379  84,342,686  35,321,331  41,519,047 
 

12 สิทธิการเช่า  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ ณ วนัท่ี  1 มกราคม 14,085,954  11,207,057  5,772,809  6,101,449 
เพ่ิมข้ึน 2,963,540  3,240,637  839,361  99,463 
โอนมาจากอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 5,209,037  -  5,209,037  - 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (653,374)  (495,546)  (397,285)  (328,829) 
จ าหน่าย (4,501)  (1,452)  (4,501)  (1,452) 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานระยะยาว        
- เพ่ิมข้ึน 52,574  -  52,574  - 
- ลดลง (329,950)  (69,318)  (113,058)  (49,784) 
ราคาตามบัญชี - สุทธิ ณ วนัที่ 30 มถุินายน  21,323,280  13,881,378  11,358,937  5,820,847 

 
  



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 สิทธิการเช่าท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่เกิดจากกลุ่มบริษทัไดก่้อสร้าง
โครงการศูนยก์ารคา้และห้างสรรพสินคา้ในอนาคตโดยการซ้ือสินทรัพยท่ี์ใช้ในการด าเนินงานของศูนยก์ารคา้
เซ็นทรัลเวิลด ์และเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าวเป็นจ านวนเงิน 222 ลา้นบาท (2561: 202 ล้านบาท) 

 

 สิทธิการเช่าเป็นทรัพยสิ์นทางการค้าท่ีอยู่ภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานระยะยาว ซ่ึงส่วนใหญ่ไดแ้ก่ ศูนยก์ารค้า        
ในโครงการเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว และบางส่วนของโครงการเซ็นทรัลพลาซาแกรนด ์พระราม 9 
เซ็นทรัลเฟสติวลั ภูเกต็ เซ็นทรัลพลาซา เวสตเ์กต เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสตว์ิลล ์และโครงการอ่ืน ๆ 

 

13 เจ้าหนีอ่ื้น 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
  2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
เจา้หน้ีอ่ืน  607,074  617,376  358,853  371,766 
เงินประกนัผลงานคา้งจ่าย  2,319,719  2,567,251  935,920  1,104,990 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 
   คา้งจ่าย 

 
1,538,704 

 
1,995,872 

 
488,600 

 
854,261 

รายไดค่้าบริการรับล่วงหนา้  348,108  222,006  138,193  73,382 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  258,346  227,022  218,316  185,531 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ของ          
   ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยส์ าหรับ         
   การขายหน่วยในอาคาร 
   ชุดพกัอาศยั 

 
362,676 

 
279,912 

  
- 

  
- 

อ่ืน ๆ  161,418  270,610  61,987  53,220 
รวม  5,596,045  6,180,049  2,201,869  2,643,150 

         
         

 
 



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 เงนิกู้ยืมอ่ืน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

ส่วนที่หมุนเวียน        
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 9,203,312  7,948,005  8,283,312  3,700,000 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน        
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,889,314  1,927,966  1,619,314  1,405,097 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากผูล้งทุนสถาบนั             
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000 
รวมส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวอ่ืนท่ีถึงก าหนด        
   ช าระภายในหน่ึงปี 2,889,314  2,927,966  2,619,314  2,405,097 
รวมส่วนที่หมุนเวยีน 12,092,626  10,875,971  10,902,626  6,105,097 

        

ส่วนที่ไม่หมนุเวียน        
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 10,902,421  8,472,147  7,840,514  5,150,103 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากผูล้งทุนสถาบนั 14,550,000  11,050,000  10,700,000  7,200,000 
รวมส่วนที่ไม่หมุนเวยีน 25,452,421  19,522,147  18,540,514  12,350,103 

        
รวม 37,545,047  30,398,118  29,443,140  18,455,200 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมอ่ืนส าหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 30,398,118  9,529,277  18,455,200  9,488,800 
กูย้ืมเพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 20,270,838  3,400,000  19,000,000  3,400,000 
จ่ายคืนเงินกูย้ืมระหวา่งงวด (13,123,909)  (207,277)  (8,012,060)  (166,800) 
ณ วนัที่ 30 มถุินายน 37,545,047  12,722,000  29,443,140  12,722,000 

 



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 เงินกูย้ืมของกลุ่มบริษทัไดรั้บการค ้ าประกนัโดยมีรายละเอียด
ของหลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพยด์งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (ล้านบาท) 
โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 261  344  -  - 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 14,649  14,663  -  - 
สิทธิการเช่า 101  108  -  - 
รวม 15,011  15,115  -  - 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิได้เบิกใช้เป็นจ านวนเงินรวม 10,949 ล้านบาท  
(31 ธันวาคม 2561: 12,593 ล้านบาท) 
 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค ้าประกนั 
 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั คือ เงินฝากประจ า ซ่ึงกลุ่มบริษทัไดน้ าไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ  
 

เงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของกลุ่มบริษทัเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งิน มีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 
 

เงินกู้ยมืระยะส้ันจากผู้ลงทุนสถาบัน 
 

กลุ่มบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) 
 

ในเดือนเมษายน 2562 บริษทัไดอ้อกตัว๋แลกเงินอายุ 3 เดือน มูลค่ารวม 1,600 ลา้นบาท และครบก าหนดไถ่ถอนใน
เดือนกรกฎาคม 2562 
 

ในเดือนพฤษภาคม 2562 บริษทัไดอ้อกตัว๋แลกเงินอาย ุ3 เดือน มูลค่ารวม 1,500 ลา้นบาท และครบก าหนดไถ่ถอนใน
เดือนสิงหาคม 2562 
 

กลุ่มบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากัด (มหาชน) 
 

ในเดือนมีนาคม 2562 กลุ่มบริษทัไดอ้อกตัว๋แลกเงินอายุ 3 เดือน มูลค่ารวม 200 ลา้นบาท และครบก าหนดไถ่ถอนใน
เดือนมิถุนายน 2562 

  



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 

ในเดือนมีนาคม 2562 บริษทัไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 
สญัญาดงักล่าวก าหนดใหบ้ริษทัช าระเงินตน้คร้ังแรกในอีก 25 เดือนหลงัจากเบิกเงินกูค้ร้ังแรก และช าระคืนเป็นเป็น
รายงวดทุก ๆ เดือน รวม 35 งวด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัไดเ้บิกใชว้งเงินกูค้รบวงเงินกู ้
 

ในเดือนพฤษภาคม 2562 บริษทัไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมภายในวงเงินไม่เกิน 1,500 ลา้นบาท กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 
สญัญาดงักล่าวก าหนดใหบ้ริษทัช าระเงินตน้คร้ังแรกในอีก 25 เดือนหลงัจากเบิกเงินกูค้ร้ังแรก และช าระคืนเป็นเป็น
รายงวดทุก ๆ เดือน รวม 35 งวด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัไดเ้บิกใชว้งเงินกูค้รบวงเงินกู ้

 

เงินกู้ยมืระยะยาวจากผู้ลงทุนสถาบัน 
 

บริษทัจ าหน่ายหุ้นกูใ้นสกุลเงินบาทในวงจ ากดั หุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้ ดงัน้ี  

 

ในเดือนพฤษภาคม 2562 บริษทัจ าหน่ายหุ้นกูอ้ายุ 4 ปี มูลค่ารวม 2,000 ลา้นบาท และครบก าหนดไถ่ถอนในเดือน
พฤษภาคม 2566 

 

ในเดือนพฤษภาคม 2562 บริษทัจ าหน่ายหุ้นกูอ้ายุ 3 ปี มูลค่ารวม 1,500 ลา้นบาท และครบก าหนดไถ่ถอนในเดือน
พฤษภาคม 2565 

 

ภายใตส้ญัญาเงินกูย้ืมและขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กู ้กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการ
เงินบางประการ เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญาและ
อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสญัญา เป็นตน้ 

  



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได้ 
 
กลุ่มบริษทัมี 4 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดดา้นล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงาน
ธุรกิจท่ีส าคญัน้ีใหสิ้นคา้และใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนั ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานสอบทานรายงาน
การจดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัอย่างน้อยทุกไตรมาส การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ี
รายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี  
 

ส่วนงานท่ี 1 ธุรกิจให้ เช่าอาคารศูนย์การค้า อาคารส านักงาน ห้องชุดพักอาศัย และให้บริการด้าน
สาธารณูปโภค สวนสนุกและสวนน ้าในศูนยก์ารคา้ 

 
ส่วนงานท่ี 2 ธุรกิจใหบ้ริการศูนยอ์าหารในศูนยก์ารคา้ 

 
ส่วนงานท่ี 3 ธุรกิจโรงแรม 

 
ส่วนงานท่ี 4 ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยส์ าหรับการขายบา้นพร้อมท่ีดินและหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั 

 
ขอ้มูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยูด่า้นล่างน้ี ผลการด าเนินงานวดัโดยใชก้ าไรก่อนภาษี
เงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษทั  ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้ าไรก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ี
เหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกนั  



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากส่วนงานทางธุรกิจส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม 
 ส่วนงานที่ 1  ส่วนงานที่ 2  ส่วนงานที่ 3  ส่วนงานที่ 4  รวม 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มถิุนายน 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงาน                    
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 7,664,279  6,818,601  220,505  177,646  264,051  262,611  484,990  1,351,381  8,633,825  8,610,239 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 80,563  33,070  2  5  184  113  -  -  80,749  33,188 
รายได้รวม 7,744,842  6,851,671  220,507  177,651  264,235  262,724  484,990  1,351,381  8,714,574  8,643,427 
                    

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้                    
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง -  -  220,505  177,646  264,051  262,611  484,990  1,351,381  969,546  1,791,638 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 7,664,279  6,818,601  -  -  -  -  -  -  7,664,279  6,818,601 
รวมรายได้ 7,664,279  6,818,601  220,505  177,646  264,051  262,611  484,990  1,351,381  8,633,825  8,610,239 
                    

ก าไรตามส่วนงานก่อนหกัภาษี 3,403,263  3,440,222  107,834  74,033  93,469  132,007  186,367  570,369  3,790,933  4,216,631 
                    

  



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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  งบการเงนิรวม 
 ส่วนงานที่ 1  ส่วนงานที่ 2  ส่วนงานที่ 3  ส่วนงานที่ 4  รวม 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุายน 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงาน                    
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 15,152,160  13,594,201  424,005  346,397  572,610  572,596  627,336  1,567,123  16,776,111  16,080,317 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 108,339  48,810  18  14  421  347  -  -  108,778  49,171 
รายได้รวม 15,260,499  13,643,011  424,023  346,411  573,031  572,943  627,336  1,567,123  16,884,889  16,129,488 

                    
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้                    
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง -  -  424,005  346,397  572,610  572,596  627,336  1,567,123  1,623,951  2,486,116 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 15,152,160  13,594,201  -  -  -  -  -  -  15,152,160  13,594,201 
รวมรายได้ 15,152,160  13,594,201  424,005  346,397  572,610  572,596  627,336  1,567,123  16,776,111  16,080,317 

                    
ก าไรตามส่วนงานก่อนหกัภาษี 7,058,585  6,746,040  190,479  145,971  293,127  311,059  256,269  646,028  7,798,460  7,849,098 

                    
สินทรัพยส่์วนงาน  
   ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน / 31 ธนัวาคม 124,478,280  122,612,675  270,828  238,982  1,205,912  1,273,596 

  
8,380,523 

 
7,806,553  134,335,543  131,931,806 

                    

หน้ีสินส่วนงาน  
   ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน / 31 ธนัวาคม 36,919,119  36,002,680  14,331  14,200  208,165  178,866 

 
761,548 

 
765,513  37,903,163  36,961,259 

                    

 
 



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ส่วนงานที่ 1  ส่วนงานที่ 2  ส่วนงานที่ 3  ส่วนงานที่ 4  รวม 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มถิุนายน 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้                    
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง -  -  86,792  61,438  -  -  -  -  86,792  61,438 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 3,923,705  3,616,375  -  -  -  -  -  -  3,923,705  3,616,375 
รวมรายได้ 3,923,705  3,616,375  86,792  61,438  -  -  -  -  4,010,497  3,677,813 

                    
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุายน                    
                    
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้                    
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง -  -  166,522  119,078  -  -  -  -  166,522  119,078 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 7,808,861  7,232,056  -  -  -  -  -  -  7,808,861  7,232,056 
รวมรายได้ 7,808,861  7,232,056  166,522  119,078  -  -  -  -  7,975,383  7,351,134 

                    

 
 

 
 

 

 



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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การกระทบยอดก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์ตามส่วนงานที่รายงาน 
 

 ส่วนงานธุรกจิ 
 ส าหรับงวดสามเดือน  ส าหรับงวดหกเดือน 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินไดจ้ากส่วนงานท่ีรายงาน 3,790,933  4,216,631  7,798,460  7,849,098 
        

ตดัรายการก าไรระหวา่งส่วนงาน (34,676)  (105,440)  (59,977)  (83,525) 
จ านวนเงินท่ีไม่ไดปั้นส่วน        
รายไดอ่ื้น 588,917  526,829  1,165,639  1,019,218 

   ค่าใชจ่้ายอ่ืน (1,591,736)  (1,310,910)  (3,012,001)  (2,385,650) 
ส่วนแบ่งก าไรในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 293,450  272,316  594,623  527,417 
ก าไรรวมก่อนภาษเีงนิได้ 3,046,888  3,599,426  6,486,744  6,926,558 
 

 30 มิถุนายน   31 ธนัวาคม  
 2562  2561 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์    
รวมสินทรัพยข์องส่วนงานท่ีรายงาน 134,335,543  131,931,806 
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน    
- เงินลงทุน  13,878,238  12,026,484 
- สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,078,133  1,899,879 
- สินทรัพยอ่ื์น 17,934,063  15,849,657 
สินทรัพย์รวม 168,225,977  161,707,826 
    

หนีสิ้น    
รวมหน้ีสินของส่วนงานท่ีรายงาน 37,903,163  36,961,259 
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน    
- เงินกูย้ืม 37,667,305  30,488,208 
- หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,018,915  2,035,483 
- หน้ีสินอ่ืน 16,553,477  18,047,139 
หนีสิ้นรวม 94,142,860  87,532,089 



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข้อมูลทางภูมศิาสตร์ 

 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศไทย ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีมี
สาระส าคญั 

 

16 ภาษเีงินได้ 
 
การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึ้นอยู่กบัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจ าปีถวัเฉล่ีย    
ถ่วงน ้ าหนักท่ีคาดไวส้ าหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใช้กบัรายได้ก่อนภาษีของงวดระหว่างกาล อตัราภาษีเงินได ้          
ท่ีแท้จริงในการด าเนินงานต่อเน่ืองส าหรับระยะเวลาสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 คือ                                 
ร้อยละ 19.4 และร้อยละ 17.6 (2561: ร้อยละ 17.2 และ 15.8) ส าหรับกลุ่มบริษทั และร้อยละ 7.9 และร้อยละ 10.7                          
(2561:  ร้อยละ 6.0 และร้อยละ 8.2) ส าหรับบริษทัตามล าดบั การเปล่ียนแปลงในอตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงมีสาเหตุ
หลกัจากรายไดจ้ากกิจการในประเทศท่ีไม่ตอ้งเสียภาษีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองเก่ียวกบัเงินปันผลรับและก าไรจาก
กองทุนรวมท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในประเทศไทย 
 

17 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 ค านวณ
จากก าไรส าหรับแต่ละงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษัท และจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้
ระหวา่งงวดโดยแสดงการค านวณดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
ก าไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญัของบริษทั        
   (ขั้นพื้นฐาน) 2,469,670  2,935,462  2,565,359  3,470,595 

จ านวนหุ้นสามญัที่ออกจ าหน่ายแล้ว  4,488,000  4,488,000  4,488,000  4,488,000 

ก าไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) 0.55  0.65  0.57  0.77 

 
  



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
ก าไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญัของบริษทั        
   (ขั้นพื้นฐาน) 5,316,649  5,757,712  4,266,207  4,990,000 

จ านวนหุ้นสามญัที่ออกจ าหน่ายแล้ว 4,488,000  4,488,000  4,488,000  4,488,000 

ก าไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) 1.18  1.28  0.95  1.11 
 

18 เงนิปันผล 
 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรเป็นเงินปันผลจากผลการ
ด าเนินงานในปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 1.1 บาท เป็นจ านวนเงินทั้ งส้ิน 4,936.6 ลา้นบาท เงินปันผลดังกล่าวไดจ่้าย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนพฤษภาคม 2562 
 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรเป็นเงินปันผลจากผลการ
ด าเนินงานในปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 1.4 บาท เป็นจ านวนเงินทั้ งส้ิน 6,283.1 ลา้นบาท เงินปันผลดังกล่าวไดจ่้าย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนพฤษภาคม 2561 

 

19 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

มลูค่าตามบัญชีและมลูค่ายติุธรรม 
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการ
เงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

  



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม   
มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

 
  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (พันบาท) 
30 มถุินายน 2562          
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 
   ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรม 

         

ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 1,568,476  1,568,476  -  -  1,568,476 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความตอ้งการ          
   ของตลาดท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 140,031  -  140,031  -  140,031 
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 37,953  -  37,953  -  37,953 
          
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 
   ทีไ่ม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรม          
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (9,203,312)  -  -  (9,196,950)  (9,196,950) 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินและผูล้งทุน          
    สถาบนัท่ีจะถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (2,889,314)  -  -  (2,905,890)  (2,905,890) 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินและผูล้งทุนสถาบนั (25,452,421)  -  -  (25,701,917)  (25,701,917) 

 

31 ธันวาคม 2561          
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 
   ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรม 

         

ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 1,846,668  1,846,668  -  -  1,846,668 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความตอ้งการ          
   ของตลาดท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 180,928  -  180,928  -  180,928 
          
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 
   ทีไ่ม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรม          
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (7,948,005)  -  -  (7,945,994)  (7,945,994) 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินและผูล้งทุน          
    สถาบนัท่ีจะถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (2,927,966)  -  -  (2,959,681)  (2,959,681) 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินและผูล้งทุนสถาบนั (19,522,147)  -  -  (19,841,647)  (19,841,647) 

 
  



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ   
มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

 
  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (พันบาท) 
30 มถุินายน 2562          
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 
   ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรม 

         

ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 1,568,476  1,568,476  -  -  1,568,476 
          
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 
   ทีไ่ม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรม   

   

    
เงินลงทุนในกองทุนรวม 5,443,793  -  17,171,947  -  17,171,947 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (8,283,312)  -  -  (8,277,190)  (8,277,190) 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินและผูล้งทุนสถาบนั
ท่ีจะถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (2,619,314)  -  -  (2,627,765)  (2,627,765) 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินและผูล้งทุนสถาบนั (18,540,514)  -  -  (18,649,426)  (18,649,426) 
          

31 ธันวาคม 2561          
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 
   ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรม 

         

ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 1,846,668  1,846,668  -  -  1,846,668 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความตอ้งการ          
   ของตลาดท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 41,460  -  41,460  -  41,460 
          
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 
   ทีไ่ม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรม   

   

    
เงินลงทุนในกองทุนรวม 5,443,793  -  17,171,947  -  17,171,947 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (3,700,000)  -  -  (3,692,684)  (3,692,684) 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินและผูล้งทุนสถาบนั
ท่ีจะถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (2,405,097)  

 
- 

  
-  (2,414,119)  (2,414,119) 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินและผูล้งทุนสถาบนั (12,350,103)  -  -  (12,380,076)  (12,380,076) 



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่ไดเ้ปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน เช่น เงินฝากประจ าระยะสั้น
กบัสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ีอ่ืน เจา้หน้ี
ผูรั้บเหมาก่อสร้าง เงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เจา้หน้ีสิทธิการเช่า เงินมดัจ ารับจากลูกคา้ เน่ืองจากราคาตาม
บญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมจากการท่ีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินเหล่าน้ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 
 

การวดัมูลค่ายุตธิรรม  
 

เม่ือวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าดงัน้ี  
 

• ข้อมูลระดับ 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
อยา่งเดียวกนั 

• ข้อมูลระดับ 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) ส าหรับ
สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

• ข้อมูลระดับ 3  เป็นขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่
สามารถสงัเกตได)้ 

 

หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

เทคนิคการประเมินมลูค่าและข้อมลูที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส าคัญ  
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงเทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดท่ี้มีนยัส าคญัท่ีใชใ้นการวดัมูลค่า
ยุติธรรมระดับ 2 ของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี  
30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  
 

ประเภท  เทคนิคการประเมนิมูลค่า 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความ 
   ตอ้งการของตลาดท่ีเป็นเงินลงทุน 
   เผื่อขาย 

 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน 
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ประเภท  เทคนิคการประเมนิมูลค่า 
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 
   ล่วงหนา้ 

 การก าหนดราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า มูลค่ายุติธรรมอา้งอิงราคาซ้ือขายสัญญา
ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัท่ีรายงาน และมูลค่าปัจจุบนัค านวณ
โดยอา้งอิงจากเส้นอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์มีสินเช่ือคุณภาพดีในสกุล
เงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
20 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั  

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (ล้านบาท) 
ภาระผกูพนัของรายจ่ายฝ่ายทุน        
สญัญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้        
อาคารและงานระบบสาธารณูปโภค 1,311  2,079  556  358 
        

จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ิน
ภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ 

       

ภายในหน่ึงปี 857  847  158  157 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 3,969  3,780  718  689 
หลงัจากหา้ปี 39,958  40,580  6,120  6,228 
รวม 44,784  45,207  6,996  7,074 
        

ภาระผกูพนัอื่น ๆ        
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 909  780  587  424 
สญัญาบริการ 142  47  -  - 
สญัญาโครงการอสงัหาริมทรัพย ์
   ระหวา่งการพฒันา 

 
1,519 

  
1,100 

  
- 

  
- 

ตัว๋อาวลัสญัญาใชเ้งิน -  1,790  -  - 
รวม 2,570  3,717  587  424 
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21 คดฟ้ีองร้อง 
 

(ก) ในเดือนพฤศจิกายน 2558 บริษทั เบยว์อเตอร์ จ ากดั (กิจการร่วมคา้) ไดรั้บโอนกรรมสิทธิท่ีดินโครงการ
บางกอกโดมในราคา 7,350 ลา้นบาท จากการเป็นผูช้นะในการประมูลขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของลูกหน้ี
ในคดีลม้ละลายโดยเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์อย่างไรก็ตาม ลูกหน้ีในคดีลม้ละลาย (ลูกหน้ี) ไดข้อให้ศาล
พิจารณาเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นดงักล่าวจ านวนรวม 3 คดี โดยศาลฎีกาไดมี้ค าสั่งใหย้กค าร้อง
ของลูกหน้ีจ านวน 2 คดีแลว้ ณ ปัจจุบนั ยงัเหลือคดีความท่ีลูกหน้ีและเจา้หน้ีไม่มีประกนัของลูกหน้ีอีก 2 
ราย (เจา้หน้ี) ไดย้ื่นค าร้องขอใหศ้าลลม้ละลายกลาง (ศาล) มีค าสัง่เพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นส่วน
ท่ีกิจการร่วมคา้เป็นผูช้นะในการประมูล และยื่นค าร้องขอใหศ้าลงดการบงัคบัคดีไวร้ะหว่างการพิจารณาค า
ร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นดงักล่าว โดยอา้งเหตุว่าเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยข์ายให้กิจการ
ร่วมคา้ในราคาท่ีต ่ากวา่ราคาตลาดมาก ซ่ึงศาลไดมี้ค าสั่งใหจ้ าหน่ายค าร้องดงักล่าวไวช้ัว่คราวเพ่ือรอผลการ
พิจารณาของศาลฎีกาในคดีท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนก่อน โดยศาลฎีกาไดพิ้จารณาคดีความอ่ืนเสร็จส้ินแลว้ คดีน้ีจึง
กลบัมาในการพิจารณาของศาลฯอีกคร้ังหน่ึง ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 ศาลฯไดมี้ค าสั่งยกค าร้อง
ของคดีดงักล่าวแลว้ และในเดือนมีนาคม 2562 ศาลลม้ละลายกลางไดอ้อกหนงัสือรับรองคดีถึงท่ีสุดแลว้ 

 
นอกจากน้ีในระหว่างปี 2560 กิจการร่วมคา้ถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งจากกลุ่มบุคคลธรรมดา โดยฟ้องขอให้
กิจการร่วมคา้จดทะเบียนใหใ้ชท้างเขา้ออกเป็นภาระจ ายอมซ่ึงในเดือนเมษายน 2561 ศาลแพ่งไดมี้ค าสั่งให้
ยกค าร้องของกลุ่มบุคคลธรรมดาดงักล่าว อย่างไรก็ตามกลุ่มบุคคลธรรมดาดงักล่าวไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อศาล
อุทธรณ์ และในเดือนมีนาคม 2562 ศาลอุทธรณ์มีค าพิพากษายืนตามศาลชั้นตน้ อย่างไรก็ตามกลุ่มบุคคล
ธรรมดาดงักล่าว ไดย้ื่นค าร้องต่อขออนุญาตต่อศาลฎีกา 
 
นอกจากน้ีในระหว่างปี 2560 กิจการร่วมคา้ถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งจากบุคคลธรรมดา โดยฟ้องขอใหกิ้จการ
ร่วมคา้จดทะเบียนให้ใช้ทางเขา้ออกเป็นภาระจ ายอมหรือขอให้ศาลแพ่งพิพากษาให้ทางพิพาทเป็นทาง
สาธารณะซ่ึงในเดือนเมษายน 2561 ศาลแพ่งไดมี้ค าสั่งใหย้กค าร้องของบุคคลธรรมดาดงักล่าว อย่างไรก็ตาม
บุคคลธรรมดาดงักล่าวไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ และในเดือนมีนาคม 2562 ศาลอุทธรณ์มีค าพากษายืน
ตามศาลชั้นตน้ ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการแกไ้ขค าอุทธรณ์ 
 
นอกจากน้ีในระหว่างปี 2560 กิจการร่วมคา้ถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งจากบุคคลธรรมดา โดยฟ้องในคดีอาญา
ขอ้หาบุกรุก ท าใหเ้สียทรัพย ์ลกัทรัพย ์ซ่ึงในระหว่างปี 2561 ศาลอาญามีค าพิพากษายกฟ้องบุคคลธรรมดา 
ในระหว่างปี 2562 บุคคลธรรมดาขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ และศาลสั่งรับอุทธรณ์ของบุคคลธรรมดา 
ในเดือนเมษายน กลุ่มบริษทัไดย้ื่นค าแกอุ้ทธรณ์ของบุคคลธรรมดาต่อศาลอาญาแลว้ 
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(ข) กลุ่มบริษทัมีคดีถูกฟ้องร้องใหช้ าระค่าความเสียหายจากสญัญาเช่าและบริการเป็นจ านวนเงินประมาณ 193.2 
ลา้นบาท โดยศาลอุทธรณ์ไดมี้ค าพิพากษาในปี 2561 ให้กลุ่มบริษทัไม่ตอ้งช าระค่าความเสียหายดงักล่าวแต่
ใหคื้นเงินประกนัการเช่าและบริการพร้อมดอกเบ้ียจ านวนรวม 2.6 ลา้นบาทใหแ้ก่ผูฟ้้อง อย่างไรกต็ามกลุ่ม
บริษทัและผูฟ้้องไดย้ื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาดังกล่าวต่อศาลฎีกา ในเดือนเมษายน 2562 ศาลฎีกาไดมี้ค า
พิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ ซ่ึงผลของคดีไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินโดยรวม ในเดือน
กรกฎาคม 2562 กลุ่มบริษทัไดช้ าระเงินประกนัการเช่าและบริการพร้อมดอกเบ้ียจ านวนรวม 2.6 ลา้นบาท
ใหแ้ก่ผูฟ้้อง 

 
(ค) บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีคดีถูกฟ้องร้องให้ช าระค่าความเสียหายจากการผิดสัญญาก่อสร้างเป็นจ านวนเงิน

ประมาณ 201.8 ลา้นบาท ปัจจุบนัคดีดงักล่าวยงัอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นตน้ ถึงแมผ้ลของคดี
ยงัไม่สามารถคาดไดใ้นขณะน้ี ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่าผลของคดีดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบท่ีเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินโดยรวม 

 
22 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

เงินกู้ยืมจากผู้ลงทุนสถาบัน 
 
บริษทัจ าหน่ายหุ้นกูใ้นสกุลเงินบาทในวงจ ากดั หุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้ ดงัน้ี  
 
ในเดือนกรกฎาคม 2562 บริษทัจ าหน่ายหุ้นกูอ้ายุ 3 ปี มูลค่ารวม 2,000 ลา้นบาท และครบก าหนดไถ่ถอนในเดือน 
กรกฎาคม 2565 

 
ในเดือนกรกฎาคม 2562 บริษทัจ าหน่ายหุ้นกูอ้ายุ 10 ปี มูลค่ารวม 500 ลา้นบาท และครบก าหนดไถ่ถอนในเดือน
กรกฎาคม 2572 
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23 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ยังไม่ได้ใช้ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและคาดว่าจะมี
ผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เม่ือน ามาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก 
โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวก าหนดใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 สญัญาเช่า  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16* 

การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ 

 
* มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ีใหข้อ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพย์
ทางการเงินและหน้ีสินทาง การเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึง
หลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผล
บงัคบัใช ้จะท าใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ี
มีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
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(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ไดน้ าเสนอวิธีการบญัชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้
สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้นหรือ
สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐาน
การบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป  

 
ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินในงวดแรกท่ีถือปฏิบติัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้   

 

24 การจดัประเภทรายการใหม่    
 

 2561 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ก่อนจดั

ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

 
จดัประเภท

ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

 
จดัประเภท

ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน            
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561            
เจา้หน้ีการคา้ (2,123,681)  341,227  (1,782,454)  -  -  - 
เจา้หน้ีผูรั้บเหมาก่อสร้าง (2,930,778)  (341,227)  (3,272,005)  -  -  - 
ประมาณการหน้ีสิน 
   หมุนเวียนส า หรับ 
   ผลประโยชนพ์นกังาน (30,366)  30,366  -  (24,953)  24,953  - 
ประมาณการหน้ีสิน 
   ไม่หมุนเวียนส าหรับ 
   ผลประโยชนพ์นกังาน (599,299)  (30,366)  (614,632)  (339,330)  (24,953)  (364,283) 
   -      -   
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 2561 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ก่อนจดั

ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

 
จดัประเภท

ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

 
จดัประเภท

ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 (พันบาท) 
 

 
 

 
 

       

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ            
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 
   วันที่ 30 มิถุนายน 2561 

        

รายไดจ้ากการขายอาหาร 
   และเคร่ืองด่ืม (445,636)  445,636  -  (155,833)  155,833  - 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการศูนย ์
   อาหาร -  (177,646)  (177,646)  -  (61,438)  (61,438) 
ตน้ทุนขายอาหาร 
   และเคร่ืองด่ืม 345,749  (345,749)  -  119,677  (119,677)  - 
ตน้ทุนจากการใหบ้ริการศูนย ์
   อาหาร -  77,759  77,759  -  25,282  25,282 
   -      -   
            
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ            
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด 
   วันที่ 30 มิถุนายน 2561 

        

รายไดจ้ากการขายอาหาร 
   และเคร่ืองด่ืม (874,748)  874,748  -  (303,109)  303,109  - 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการศูนย ์
   อาหาร -  (346,397)  (346,397)  -  (119,078)  (119,078) 
ตน้ทุนขายอาหาร 
   และเคร่ืองด่ืม 677,313  (677,313)  -  232,792  (232,792)  - 
ตน้ทุนจากการใหบ้ริการศูนย ์
   อาหาร -  148,962  148,962  -  48,761  48,761 
   -      -   

 
การจดัประเภทรายการใหม่น้ี เน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัมากกวา่ 
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