
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 



 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  คณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 งบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี  
30 กนัยายน 2563 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะ
กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล) ของบริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษทั
ย่อยและของเฉพาะบริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท า
และน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจ้าได้ปฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410  “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดั
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด
ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ข้อมลูและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 
ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 3 ซ่ึงไดอ้ธิบายถึงผลกระทบต่อกลุ่มบริษทัจากการน า
นโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ทั้งน้ี ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจาก
เร่ืองน้ี 
 
 
 
 
(วรรณาพร จงพีรเดชานนท)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  
เลขทะเบียน 4098 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
5 พฤศจิกายน 2563 
 



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6,449,522 2,053,237 5,183,876 649,671
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - เงินลงทุนในตราสารทุน
   และตราสารหน้ี (2562 : เงินลงทุนช่ัวคราว) 17 2,027,994 1,001,375 668,275 537,300
ลูกหน้ีการคา้ 5, 17 4,643,995 1,355,706 2,930,796 997,822
ลูกหน้ีอ่ืน 5 1,822,993 3,606,334 916,533 1,520,065
โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 9,672,688 8,361,608 -                 -             
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -             -             51,358            32,176
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 24,617,192 16,378,260 9,750,838 3,737,034

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 10 1,000 1,000 -                 -               
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกองทุนรวม 6 -               -               30,653,089 28,022,904
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 5,688,448 7,357,463 7,963,674 7,886,681
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 6, 7 2,469,047 4,809,159 311,040 287,325
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - เงินลงทุนในตราสารทุน
   และตราสารหน้ี (2562 : เงินลงทุนระยะยาวในกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน
   และเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน) 5, 17 1,340,576 1,756,376 1,077,894 1,494,029
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุ้น 6 -               2,309,616 -                 2,309,616
ลูกหน้ีสญัญาเช่าเงินทุน 5 16,077,188 -               -                 -               
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 853,599 5,166,690 31,544,298 23,014,715
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 8 161,715,880 104,503,447 83,194,826 35,146,876
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,720,419 1,596,512 497,481 464,353
ค่าความนิยม 1,036,492 1,036,492 -                 -               
สิทธิการเช่า -             20,782,536 -                 11,135,837
เงินประกนัการทาํสญัญาเช่าช่วงทรัพยสิ์น 5 -             -             -                 9,000,000
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,549,359 2,226,344 2,051,627 993,043
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5 2,688,495 2,009,139 668,561 521,023
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 197,140,503 153,554,774 157,962,490 120,276,402

รวมสินทรัพย์ 221,757,695 169,933,034 167,713,328 124,013,436

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 10 15,632,000 4,970,000 15,382,000 3,600,000
เจา้หน้ีการคา้ 5 802,987 1,694,325 250,462 865,741
เจา้หน้ีอ่ืน 5, 9 4,879,394 5,563,849 2,145,948 2,441,619
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 5 2,648,293 -             1,958,813       -             
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 215,609      125,761 9,689,705 9,861,746
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10 5,942,612 3,769,203 4,479,612 2,369,203
รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ท่ีถึงกาํหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 5 1,846,874 1,842,399 237,809 232,756
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 341,413 921,155 110,982 304,364
เจา้หน้ีผูรั้บเหมาก่อสร้าง 2,104,400 2,188,285 696,858 689,210
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 34,413,582 21,074,977 34,952,189 20,364,639

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 721,082      692,724      7,453,096       8,105,328   
เงินกูย้มืระยะยาว 10 26,359,663 24,470,814 22,791,817     19,480,968 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 5 42,939,369 -             30,269,609     -             
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,635,278   1,974,786   -                 -             
รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ 5 31,034,993 32,292,676 3,878,455       3,946,069   
เงินมดัจาํรับจากลูกคา้ 5 7,932,719   8,027,662   4,700,647       3,760,455   
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 708,777      649,367      565,411          517,840      
ประมาณการหน้ีสินจากการร้ือถอนและการบูรณะ 379,692      287,058      275,818          287,058      
เงินคํ้าประกนัสิทธิการเช่า 5 707            707            -                 -             
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 112,712,280 68,395,794 69,934,853 36,097,718

รวมหนีสิ้น 147,125,862 89,470,771 104,887,042 56,462,357

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
  ทุนจดทะเบียน
  (หุ้นสามัญจาํนวน 4,488,000,000 หุ้น 
  มูลค่า 0.5 บาทต่อหุ้น) 2,244,000 2,244,000 2,244,000 2,244,000
  ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
  (หุ้นสามัญจาํนวน 4,488,000,000 หุ้น 
  มูลค่า 0.5 บาทต่อหุ้น) 2,244,000 2,244,000 2,244,000 2,244,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 8,558,558 8,558,558 8,558,558 8,558,558
กาํไรสะสม
   จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 224,400 224,400 224,400 224,400
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 56,733,733 61,457,082 53,038,421 56,666,056
หุ้นทุนซ้ือคืน 11 (761,216)      -               (761,216)         -               
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (656,869)      (355,632)      (477,877)         (141,935)      
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 66,342,606 72,128,408 62,826,286 67,551,079
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 8,289,227 8,333,855 -                 -               
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 74,631,833 80,462,263 62,826,286 67,551,079

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 221,757,695 169,933,034 167,713,328 124,013,436

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้
รายไดจ้ากการให้เช่าและให้บริการ 5, 12 6,791,672   8,004,970    3,848,152   4,070,611 
รายไดจ้ากการให้บริการศูนยอ์าหาร 5, 12 121,833      208,997       47,154        82,672      
รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม 12 30,565        273,553       -              -            
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 12 373,855      601,789       -              -            
รายไดจ้ากการลงทุน 5 350,751      41,095         441,832      12,268,193
รายไดอ่ื้น 5, 14 281,334      323,957       309,383      409,584    
รวมรายได้ 7,950,010   9,454,361    4,646,521   16,831,060

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ 5 3,353,736   4,018,842    2,178,218   2,214,897 
ตน้ทุนจากการให้บริการศูนยอ์าหาร 5 75,687        100,059       24,674        37,470      
ตน้ทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม 22,878        94,453         -              -            
ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 256,148      345,018       -              -            
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5 1,043,915   1,636,736    803,171      1,105,629 
ตน้ทุนทางการเงิน 5 436,457      223,905       513,129      321,512    
รวมค่าใช้จ่าย 5,188,821   6,419,013    3,519,192   3,679,508 

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน)
บริษทัร่วม 7 207,472      379,358       -              -            
การร่วมคา้ 7 (20,648)       (19,921)        -              -            
รวม 186,824      359,437       -              -            

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 2,948,013   3,394,785    1,127,329   13,151,552
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (447,801)    (608,061)      (164,537)     (219,919)   
กําไรสําหรับงวด 2,500,212   2,786,724    962,792      12,931,633

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
6



บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 23,586          (215)               -              -              
กาํไรจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน -              15,723         -              15,453      
รวมรายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 23,586        15,508         -              15,453      

รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกาํหนดให้วดัมูลค่า
   ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (76,467)       -               (79,097)       -            
รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (76,467)       -               (79,097)       -            
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (52,881)       15,508         (79,097)       15,453      
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 2,447,331     2,802,232      883,695      12,947,086 

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 2,480,539   2,816,279    962,792      12,931,633
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 19,673        (29,555)        -              -            
กําไรสําหรับงวด 2,500,212   2,786,724    962,792      12,931,633

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 2,429,064     2,831,446      883,695      12,947,086 
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 18,267          (29,214)          -              -              
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 2,447,331     2,802,232      883,695      12,947,086 

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.55              0.63               0.21             2.88             

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

(พันบาท)

วนัท่ี 30 กนัยายน

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

วนัท่ี 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้
รายไดจ้ากการให้เช่าและให้บริการ 5, 12 18,201,477 23,660,633  9,948,025   12,109,294
รายไดจ้ากการให้บริการศูนยอ์าหาร 5, 12 320,146      633,002       120,948      249,194    
รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม 12 237,741      846,163       -              -            
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 12 1,037,362   1,229,125    -              -            
รายไดจ้ากการลงทุน 5 756,181      146,894       2,613,235   15,158,508
รายไดอ่ื้น 5, 14 3,956,722   960,599       1,053,947   1,202,964 
รวมรายได้ 24,509,629 27,476,416  13,736,155 28,719,960

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ 5 9,747,890   11,832,710  6,193,240   6,581,626 
ตน้ทุนจากการให้บริการศูนยอ์าหาร 5 224,693      286,150       74,675        108,562    
ตน้ทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม 111,833      285,743       -              -            
ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 717,458      703,527       -              -            
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5 3,972,469   4,894,249    2,512,596   3,204,593 
ตน้ทุนทางการเงิน 5 1,406,877   611,918       1,532,496   895,971    
รวมค่าใช้จ่าย 16,181,220 18,614,297  10,313,007 10,790,752

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน)
บริษทัร่วม 7 940,547      972,244       -              -            
การร่วมคา้ 7 (69,034)       (18,184)        -              -            
รวม 871,513      954,060       -              -            

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 9,199,922   9,816,179    3,423,148   17,929,208
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (1,644,679) (1,751,354)   (299,393)     (731,368)   
กําไรสําหรับงวด 7,555,243   8,064,825    3,123,755   17,197,840

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 30,981          (188,681)        -              -              
ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน -                107,196         -              106,475      
รวมรายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 30,981          (81,485)          -              106,475      

รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกาํหนดให้วดัมูลค่า
   ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (332,901)      -                 (335,942)     -              
รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (332,901)      -                 (335,942)     -              
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (301,920)      (81,485)          (335,942)     106,475      
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 7,253,323     7,983,340      2,787,813   17,304,315 

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 7,539,651     8,067,578      3,123,755   17,197,840 
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 15,592          (2,753)            -              -              
กําไรสําหรับงวด 7,555,243     8,064,825      3,123,755   17,197,840 

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 7,238,414     8,049,445      2,787,813   17,304,315 
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 14,909          (66,105)          -              -              
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 7,253,323     7,983,340      2,787,813   17,304,315 

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 1.68              1.80               0.70             3.83             

(พันบาท)

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ผลกาํไร
ผลต่างของ (ขาดทุน) ส่วนเกินทุน รวม รวมส่วนของ ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น อตัราแลกเปลี่ยน จากการวดัมูลค่า จากการรวมธุรกิจ องคป์ระกอบอื่น ผูถ้ือหุ้น ส่วนไดเ้สีย
ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ จากการแปลงค่า สินทรัพย์ ภายใตก้าร ของ ของบริษทั ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ
ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน ทางการเงิน ควบคุมเดียวกนั ส่วนของผูถ้ือหุ้น ใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 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 

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนผู้ถือหุ้น
   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
   เงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั -            -            -            (4,936,595)   -                 -                     -                  -                  (4,936,595)  (78,732)     (5,015,327)  
   รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -            -            -            (4,936,595)   -                 -                     -                  -                  (4,936,595)  (78,732)     (5,015,327)  

   การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
   การไดม้าซึ่งส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
      ซึ่งอาํนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง -            -            -            (377,782)      -                 -                     -                  -                  (377,782)     (24,616)     (402,398)     
   รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -            -            -            (377,782)      -                 -                     -                  -                  (377,782)     (24,616)     (402,398)     

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -            -            -            (5,314,377)   -                 -                     -                  -                  (5,314,377)  (103,348)   (5,417,725)  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
   กาํไร -            -            -            8,067,578    -                 -                     -                  -                  8,067,578    (2,753)       8,064,825   
   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -            -            -            -              (125,329)         107,196              -                  (18,133)            (18,133)       (63,352)     (81,485)       
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -            -            -            8,067,578    (125,329)         107,196              -                  (18,133)            8,049,445    (66,105)     7,983,340   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 2,244,000 8,558,558 224,400   57,760,336 (177,837)       (93,998)            (54,372)         (326,207)        68,461,087 8,280,265 76,741,352 

งบการเงินรวม
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

(พันบาท)

กาํไรสะสม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้  
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บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ผลขาดทุน
จากการลงทุนใน
ตราสารทุน
ที่กาํหนดให้

ผลต่างของ วดัมูลค่าดว้ย ส่วนเกินทุน รวม รวมส่วนของ ส่วนของ
ทุนเรือนหุน้ อตัราแลกเปลี่ยน ผลกาํไร (ขาดทุน) มูลค่ายตุิธรรม จากการรวมธุรกิจ องคป์ระกอบอื่น ผูถ้ือหุน้ ส่วนไดเ้สีย
ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ หุน้ทุน จากการแปลงค่า จากการวดัมูลค่า ผา่นกาํไรขาดทุน ภายใตก้าร ของ ของบริษทั ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร ซื้อคืน งบการเงิน สินทรัพยท์างการเงิน เบ็ดเสร็จอื่น ควบคุมเดียวกนั ส่วนของผูถ้ือหุน้ ใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 ตามทีร่ายงานในงวดก่อน 2,244,000  8,558,558   224,400     61,457,082   -            (171,632)         (129,628)              -                     (54,372)           (355,632)          72,128,408  8,333,855 80,462,263 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -            -             -            (8,686,411)   -            -                 129,628               (129,628)             -                  -                  (8,686,411)   (2,675)       (8,689,086)  
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2563 2,244,000  8,558,558   224,400     52,770,671   -            (171,632)         -                      (129,628)             (54,372)           (355,632)          63,441,997  8,331,180 71,773,177 

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนผู้ถือหุ้น
   เงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
   การซื้อหุ้นทุนซื้อคืน 11 -            -             -            -               (761,216)   -                 -                      -                     -                  -                  (761,216)      -            (761,216)     
   เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 16 -            -             -            (3,576,589)   -            -                 -                      -                     -                  -                  (3,576,589)   (56,862)     (3,633,451)  
   รวมเงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -            -             -            (3,576,589)   (761,216)   -                 -                      -                     -                  -                  (4,337,805)   (56,862)     (4,394,667)  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
   กาํไร -            -             -            7,539,651     -            -                 -                      -                     -                  -                  7,539,651    15,592      7,555,243   
   กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -            -             -            -               -            31,664            -                      (332,901)             -                  (301,237)          (301,237)      (683)          (301,920)     
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -            -             -            7,539,651     -            31,664            -                      (332,901)             -                  (301,237)          7,238,414    14,909      7,253,323   

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 กันยายน 2563 2,244,000  8,558,558 224,400   56,733,733 (761,216) (139,968)       -                     (462,529)           (54,372)         (656,869)        66,342,606 8,289,227 74,631,833 

งบการเงินรวม
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กาํไรสะสม

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้  
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บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ผลกาํไร (ขาดทุน)
ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ จากการวดัมูลค่า รวมส่วนของ
ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร สินทรัพยท์างการเงิน ผูถ้ือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน 2562
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 2,244,000   8,558,558   224,400       42,987,178  (212,531)               53,801,605

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนผู้ถือหุ้น
   การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
   เงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั -              -              -               (4,936,595)  -                        (4,936,595) 
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -              -              -               (4,936,595)  -                        (4,936,595) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
   กาํไร -              -              -               17,197,840  -                        17,197,840
   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -              -              -               -              106,475                106,475     
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -              -              -               17,197,840  106,475                17,304,315

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยายน 2562 2,244,000   8,558,558   224,400       55,248,423  (106,056)               66,169,325

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ผลขาดทุน
จากการลงทุนใน
ตราสารทุน
ที่กาํหนดให้
วดัมูลค่าดว้ย รวม

ทุนเรือนหุ้น ผลกาํไร (ขาดทุน) มูลค่ายตุิธรรม องคป์ระกอบอื่น
ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ หุ้นทุน จากการวดัมูลค่า ผา่นกาํไรขาดทุน ของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร ซื้อคืน สินทรัพยท์างการเงิน เบด็เสร็จอื่น ส่วนของผูถ้ือหุ้น ผูถ้ือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่รายงานในงวดก่อน 2,244,000   8,558,558   224,400      56,666,056    -                (141,935)               -                     (141,935)          67,551,079    
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -               -               -               (3,174,801)    -               141,935                   (141,935)             -                     (3,174,801)    
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 2,244,000   8,558,558   224,400      53,491,255    -              -                        (141,935)           (141,935)          64,376,278    

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนผู้ถือหุ้น
   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
   การซื้อหุ้นทุนซื้อคืน 11 -                -                -                -                (761,216)       -                          -                      -                     (761,216)       
   เงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั 16 -                -                -                (3,576,589)    -                -                          -                      -                     (3,576,589)    
   รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -              -              -              (3,576,589)    (761,216)     -                        -                    -                   (4,337,805)    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
   กาํไร -                -                -                3,123,755     -                -                          -                      -                     3,123,755     
   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                -                -                -                -                -                          (335,942)             (335,942)            (335,942)       
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -              -              -              3,123,755     -              -                        (335,942)           (335,942)          2,787,813     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 2,244,000   8,558,558   224,400      53,038,421    (761,216)     -                        (477,877)           (477,877)          62,826,286    

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาํไรสะสม

(พันบาท)

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรสาํหรับงวด 7,555,243   8,064,825   3,123,755     17,197,840 
ปรับรายการท่ีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันาลดลงจากการโอน
     เป็นตน้ทุนขาย 717,458      703,527      -                -              
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 6,008,393     4,893,677     3,708,777     2,248,547     
รายไดจ้ากการลงทุน (756,181)     (146,894)     (2,613,235)    (15,158,508)
ตน้ทุนทางการเงิน 1,406,877   611,918      1,532,496     895,971      
(กลบัรายการ) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 21,213          (2,084)           12,001          (3,747)           
(กาํไร) ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 108               9,624            (55)                3,047            
กาํไรจากการขายสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - เงินลงทุนในตราสารทุน -                (48,941)         -                (48,941)         
กาํไรจากการขายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - เงินลงทุนในตราสารหน้ี (11,382)         (5,662)           (10,153)         (5,662)           
(กาํไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ (2,569,655)  (4,232)         3,362            (1,659)         
รับรู้รายไดค่้าเช่ารับล่วงหนา้ (1,551,397)    (1,361,124)    (178,454)       (156,784)       
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 67,372          177,172        53,428          144,555        
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (871,513)     (954,060)     -                -              
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 3,744            192,013        -                -                
(กาํไร) ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน 27,330        (23,172)       -                -              
(กาํไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรม - เงินลงทุนในตราสารหน้ี 2,882            -                (27)                -                
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 1,644,679     1,751,354     299,393        731,368        

11,695,171 13,857,941 5,931,288     5,846,027   
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ (3,309,502)    (50,084)         (1,944,975)    (81,525)         
ลูกหน้ีอ่ืน 1,262,469     (614,757)       606,203        (379,570)       
โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา (1,808,321)    (1,542,451)    -                -                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,088,588)    (309,182)       (47,298)         (163,851)       
เจา้หน้ีการคา้ (891,337)       (658,908)       (615,279)       (266,936)       
เจา้หน้ีอ่ืน (923,772)       35,731          (793,695)       (275,170)       
รายไดค่้าเช่ารับล่วงหนา้ 298,189        1,804,179     115,893        1,609,731     
เงินมดัจาํรับจากลูกคา้ (94,943)         288,640        940,192        139,610        
จ่ายผลประโยชนพ์นกังาน (7,962)           (5,008)           (5,857)           (4,234)           
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 5,131,404     12,806,101   4,186,472     6,424,082     
ภาษีเงินไดจ่้าย (1,756,695)  (2,193,256)  (662,976)       (872,253)     
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 3,374,709   10,612,845 3,523,496     5,551,829   

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

วนัท่ี 30 กนัยายน
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

(พันบาท)

วนัท่ี 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด  (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 652,815        365,088        365,416        402,735        
เงินปันผลรับ 787,593        806,932        2,118,703     14,836,312   
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - เงินลงทุนในตราสารหน้ีลดลง (1,018,481)  (673,696)     (124,615)       (673,696)     
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ (100,708)       (2,090,837)    (422,277)       (421,868)       
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 683,684        -                1,000            -                
เงินสดจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ -                (2,309,616)    -                (2,309,616)    
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - เงินลงทุนในตราสารทุน -                (98,298)         -                (73,125)         
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - เงินลงทุนในตราสารทุน -                560,349        -                560,349        
เงินสดจ่ายใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (506,842)       (194,500)       (12,408,784)  (12,950,893)  
เงินสดรับชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 169,810        -                3,986,498     6,290,971     
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (7,133,847)    (3,818,005)    (1,898,466)    (527,458)       
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (179,287)       (137,682)       (43,605)         (84,388)         
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสิทธิการเช่า -                (3,048,068)    -                (890,723)       
เงินสดจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนและสิทธิการเช่า (42,721)         (228,221)       (158,888)       (69,669)         
เงินสดจ่ายชาํระเจา้หน้ีสิทธิการเช่า -                (418,018)       -                (418,018)       
เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช่าและอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 273,712        141,828        163,278        88,298          
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินประกนัการทาํสัญญาเช่าช่วงทรัพยสิ์น -                -                -                (9,000,000)    
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเจา้หน้ีผูรั้บเหมาก่อสร้าง (671,486)       (1,086,378)    (278,628)       (989,194)       
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (7,085,758)  (12,229,122) (8,700,368)    (6,229,983)  

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน
เงินสดรับจากเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั -                8,723            -                -                
ดอกเบ้ียจ่าย (579,953)       (711,990)       (835,662)       (829,627)       
เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (3,633,029)    (5,014,930)    (3,576,167)    (4,936,198)    
เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (1,784,207)    (1,962)           (1,496,371)    (1,853)           
เงินสดจ่ายจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของใน
     บริษทัยอ่ยท่ีไม่ไดมี้ผลทาํใหสู้ญเสียการควบคุม -                (402,398)       -                -                
เงินสดท่ีจ่ายใหก้บัผูเ้ป็นเจา้ของเพ่ือซ้ือหุน้ทุนของกิจการ (761,216)       -                (761,216)       -                
เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 110,500        30,353          2,614,739     5,498,252     
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                -                (3,437,504)    (10,822,377)  
เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินและผูล้งทุนสถาบนั 39,294,000   29,058,777   37,484,000   26,200,000   
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินและผูล้งทุนสถาบนั (24,569,742)  (22,644,906)  (20,280,742)  (15,993,057)  
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงนิ 8,076,353   321,667      9,711,077     (884,860)     

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน

(พันบาท)

วนัท่ี 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด  (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 4,365,304   (1,294,610)  4,534,205     (1,563,014)  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 2,053,237     3,021,031     649,671        2,011,204     
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงงบการเงิน 30,981          (188,681)       -                -                
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 6,449,522   1,537,740   5,183,876     448,190      

รายการที่ไม่กระทบเงินสด
โอนเงินสดจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ไปเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                -                2,309,616 -                
เจา้หน้ีผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ียงัไม่ไดรั้บชาํระเงิน 619,373        793,304        319,835        742,682
เจา้หน้ีการคา้จากโครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งพฒันาท่ียงัไม่ไดช้าํระเงิน 156,976        199,085        -                -                
ตน้ทุนการกูย้มืท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย์ 150,316        129,169        4,382 4,976
ส่วนไดเ้สียท่ีถือหุน้ก่อนซ้ือ 2,273,917     -                -                -                
รับโอนภาระหน้ีสินจากสัญญาซ้ือหุน้สามญั 5,067,579     -                -                -                

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ  สารบัญ  
    

1  ขอ้มูลทัว่ไป  
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล  
3  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี  
4  ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
5  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
6  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกองทุนรวม  
7  เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้  
8  อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  
9  เจา้หน้ีอ่ืน  
10  เงินกูย้มื  
11  หุน้ทุนซ้ือคืน  
12  ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้  
13  สญัญาเช่า  
14  รายไดอ่ื้น  
15  ภาษีเงินได ้  
16  เงินปันผล  
17  เคร่ืองมือทางการเงิน  
18  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  
19  คดีฟ้องร้อง  
20  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  
21  การจดัประเภทรายการใหม่  

  



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

18 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 
 

1  ข้อมูลทั่วไป 
 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหว่างงวดไดแ้ก่ บริษทั เซ็นทรัล โฮลด้ิง จ ากดั (ถือหุ้นร้อยละ 26.2) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้ง
ข้ึนในประเทศไทย 
 
บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการเป็นผูพ้ฒันาโครงการใหม่ ๆ และรับบริหารโครงการต่าง ๆ โดยก่อสร้างอาคาร
ส านกังานและอาคารศูนยก์ารคา้เพื่อใหเ้ช่า ใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภคภายในศูนยก์ารคา้ ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
และใหค้ าปรึกษาดา้นการบริหารและการจดัการอสงัหาริมทรัพย ์รายละเอียดของบริษทัยอ่ย กองทุนรวม บริษทัร่วม 
การร่วมคา้และกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ไดเ้ปิดเผยเพิ่มเติมไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 5, 6 และ 7 และมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
     บริษัทถือหุ้นร้อยละ 
   ประเทศ  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ  ที่กจิการจัดตั้ง  2563  2562 
     (ร้อยละ) 
บริษัทย่อยทางตรง      
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 เซ็นทรัลเวิลด ์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 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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     บริษัทถือหุ้นร้อยละ 
   ประเทศ  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ  ที่กจิการจัดตั้ง  2563  2562 
     (ร้อยละ) 
บริษัทย่อยทางตรง (ต่อ)        
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา ไนน์ 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 
   (ช าระบัญชีเสร็จส้ิน) (9)  ไทย  -  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  78.0 
บริษทั พระราม 4 เดเวลอปเมน้ท ์จ ากดั (6)  ไทย  90.0  90.0 
บริษทั ศาลาแดง พร็อพเพอร์ต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (1)  ไทย  100.0  100.0 
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  70.0  70.0 
บริษทั เบยว์อเตอร์ จ ากดั (1)  ไทย  50.0  - 
        
บริษัทย่อยทางอ้อม          
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา เรียลต้ี จ ากดั (2) (6)  ไทย  56.0  56.0 
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา ไนน์ 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 ์แอนด ์        
   อินเวสเมน้ท ์ลิมิเตด็ (6)  ฮ่องกง  100.0  100.0 
บริษทั โกบอล คอมเมอลเ์ชียล พร็อพเพอร์ต้ี        
   ลิมิเตด็ (6)  ฮ่องกง  100.0  100.0 



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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     บริษัทถือหุ้นร้อยละ 
   ประเทศ  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ  ที่กจิการจัดตั้ง  2563  2562 
     (ร้อยละ) 
บริษัทย่อยทางอ้อม (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 

   (อยู่ระหว่างช าระบัญชี)        

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

บริษทั เบยว์อเตอร์ จ ากดั (1)  ไทย  50.0  - 
        

กองทุนรวม        
กองทุนรวมธุรกิจไทย 4  (6)  ไทย  100.0  100.0 
        

 



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลกัษณะธุรกิจ 
 

(1) ก่อสร้างอาคารส านกังานและอาคารศูนยก์ารคา้เพื่อใหเ้ช่า 
(2) ใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภคภายในศูนยก์ารคา้  
(3) ก่อสร้างหอ้งชุดพกัอาศยัและอาคารร้านคา้เพื่อใหเ้ช่า 
(4) ใหบ้ริการศูนยอ์าหาร 
(5) ใหบ้ริการสวนสนุกและสวนน ้าบนศูนยก์ารคา้ 
(6) ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์
(7) ธุรกิจโรงแรม 
(8) ใหค้ าปรึกษาดา้นการบริหารและการจดัการอสงัหาริมทรัพย ์
(9) ใหบ้ริการดา้นการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร 
(10) ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยส์ าหรับการขายบา้นพร้อมท่ีดินและหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั 
(11) ใหบ้ริการจดัการกองทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์
(12) บริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด และนิติบุคคลบา้นจดัสรร 
 

2 เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปี และจดัท า
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลในรูปแบบยอ่ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เนน้การให้
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไป
แลว้  ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  
 

กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า (TFRS 16) เป็นคร้ังแรกซ่ึงไดเ้ปิดเผยผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการ
บญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 
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นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้น
งวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนต่องบการเงินจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึง 
คาดวา่ไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 
 

(ข) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 
วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้
อธิบายไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เวน้แต่การใชว้ิจารณญาณและแหล่งขอ้มูลส าคญั
ใหม่ท่ีใชใ้นการประมาณการจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และการแพร่ระบาดของ
โรตติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 และ 4 ตามล าดบั 
 

3 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 
 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน
และ TFRS 16 เป็นคร้ังแรก ผลกระทบของส่วนของผูถื้อหุน้จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี มีดงัน้ี 
 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ ก าไรสะสม  ก าไรสะสม 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - ตามท่ีรายงาน  61,457,082  56,666,056 
ลดลงเน่ืองจาก     
การถือปฏิบติัตาม TFRS 16 - สุทธิภาษีเงินได ้ ข (8,686,411)  (3,174,801) 
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563   52,770,671  53,491,255 
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ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินน้ีใหข้อ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงิน
และหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของ
อนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง โดยผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินไม่มีสาระส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงัน้ี  

 
(1) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 (“TFRS 9”) จดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท 
ไดแ้ก่ ราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) และมูลค่ายติุธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน (FVTPL) โดยการจดัประเภทตาม TFRS 9 จะเป็นไปตามลกัษณะของกระแสเงินสดของ
สินทรัพยท์างการเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจัดการสินทรัพยท์างการเงินนั้น ทั้งน้ี  
TFRS 9 ยกเลิกการจดัประเภทตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 
และเงินลงทุนทัว่ไปตามท่ีก าหนดโดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 

 
ตาม TFRS 9 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายจะรับรู้ดอกเบ้ียรับและ
ดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง เดิมกลุ่มบริษทั รับรู้ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ีย
ตามสัญญา 

 
ตาม TFRS 9 อนุพนัธ์จะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน เดิมกลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือ
ใชสิ้ทธิในอนุพนัธ์ดงักล่าว  

 
กลุ่มบริษทัและบริษทัตั้งใจจะถือตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดจ านวน 123 ลา้นบาท และ 
1 ลา้นบาท ตามล าดบั เพื่อวตัถุประสงค์ทางกลยุทธ์ในระยะยาว กลุ่มบริษทัเลือกก าหนดให้เงินลงทุน
ดงักล่าวเป็นเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ทั้งน้ี ผลก าไร (ขาดทุน) 
สะสมจากการวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวจะไม่ถูกจดัประเภทไปยงัก าไรหรือขาดทุนใน
ภายหลงั  
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(2) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 
 
TFRS 9 แนะน าวิธีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองเคร่ืองมือทางการเงิน 
ในขณะท่ี เดิมกลุ่มบริษทัประมาณการค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการ
คาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ TFRS 9 ก าหนดให้ใชว้ิจารณญาณในการประเมินว่า
การเปล่ียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนอยา่งไร 
และพิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนัก ทั้งน้ี การพิจารณาด้อยค่าดังกล่าวจะถือปฏิบติักับสินทรัพย์
ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาและเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ี
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า ซ่ึงไม่รวมเงินลงทุนใน 
ตราสารทุน ซ่ึงการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ   

 
ข. TFRS 16 สัญญาเช่า 

 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรกกบัสัญญาท่ีเคยระบุว่าเป็นสัญญา
เช่าตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า (TAS 17) และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่  (TFRIC 4) ด้วยวิธีปรับปรุง
ยอ้นหลงัโดยรับรู้ผลกระทบสะสม (Modified retrospective approach)  
 

(1) ในฐานะผูเ้ช่า 
 

เดิมกลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานและประโยชน์ท่ีไดรั้บท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สัญญาเช่าในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  ตาม TFRS 16 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินว่า
สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ หากสัญญาประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นการเช่าและส่วนท่ี
ไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตามราคาขายท่ีเป็นเอกเทศ (Transaction price) ณ 
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ส่งผลให้
ลกัษณะของค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าวเปล่ียนแปลงไปโดยกลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเส่ือมราคาของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 
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ในการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกใชข้อ้ยกเวน้ต่อไปน้ี  
 
- ไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีอายสุัญญาเช่าส้ินสุดภายใน 12 เดือน   
- ใชข้อ้เทจ็จริงท่ีทราบภายหลงัในการก าหนดอายสุญัญาเช่า   
- ใชอ้ตัราคิดลดอตัราเดียวส าหรับกลุ่มสญัญาเช่าท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัอยา่งสมเหตุสมผล   
- พิจารณาตามการประเมินก่อนหนา้วา่สัญญาเป็นสัญญาท่ีสร้างภาระหรือไม่ เพื่อเป็นทางเลือกในการทบทวน
การดอ้ยค่า และ 

- ไม่รวมตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกในการวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 
 

(2) ในฐานะผูใ้หเ้ช่า 
 

นโยบายการบญัชีท่ีกลุ่มบริษทัถือปฏิบติัในฐานะผูใ้ห้เช่าตาม TFRS 16 นั้นไม่มีความแตกต่างจากท่ีถือปฏิบติั
ตาม TAS 17 ยกเวน้การใหเ้ช่าช่วงซ่ึง TFRS 16 ก าหนดใหพ้ิจารณาการจดัประเภทสัญญาเช่าช่วงจากสินทรัพย์
สิทธิการใชอ้นัเกิดจากสัญญาเช่าหลกัแทนท่ีจะอา้งอิงถึงสินทรัพยอ์า้งอิง และการปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บ
จากสญัญาออกเป็นส่วนท่ีเป็นการเช่าและส่วนท่ีไม่เป็นการเช่าตามมูลค่าของสญัญาเอกเทศ   
 

ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม TFRS 16  งบการเงินรวม  
งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 

 (พันบาท) 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเพิ่มข้ึน  58,144,931  30,246,431 
สิทธิการเช่าลดลง (20,782,537)  (11,135,837) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเพิ่มข้ึน 804,397  804,397 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพิ่มข้ึน 46,855,877  23,089,792 
ก าไรสะสมลดลง (8,686,411)  (3,174,801) 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมลดลง (2,675)  - 
    
    
    
    
    
    



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม TFRS 16  งบการเงินรวม  
งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 

 (พันบาท) 

การวัดมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่า     
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 71,281,748  31,637,734 
ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการส าหรับ - สญัญาเช่าระยะสั้น (8,307)  - 
                                                          - สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า (9,622)  (3,360) 
 71,263,819  31,634,374 
    

มูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ีคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่ม  
 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 46,855,877  23,089,792 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีรับรู้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -  - 
หนีสิ้นตามสัญญาเช่าที่รับรู้ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 46,855,877  23,089,792 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ร้อยละต่อปี)  2.88  2.73 
 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสญัญาเช่าขา้งตน้แสดงเป็นส่วนหน่ึงของส่วนงาน 1 และส่วนงาน 2 
 

4 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

ในช่วงตน้ปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าใหป้ระเทศไทยและหลาย
ประเทศไดป้ระกาศมาตรการป้องกนัหลายประการเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค เช่น การสั่งให้มีการปิด
สถานประกอบการหรือลดเวลาการประกอบกิจการเป็นการชัว่คราว การให้มีระยะห่างทางสังคม เป็นตน้ ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อธุรกิจต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 
 

ธุรกิจให้เช่าและบริการในศูนย์การค้า อาคารส านักงานและธุรกิจให้บริการศูนย์อาหาร 
 

ในเดือนมีนาคม 2563 ส่วนงานราชการไดก้ าหนดใหมี้การปิดให้บริการศูนยก์ารคา้ของกลุ่มบริษทัเป็นการชัว่คราว
ในแต่ละสถานท่ีและในระยะเวลาท่ีขอ้ก าหนดของแต่ละจงัหวดัไดร้ะบุไว ้เพื่อจะจ ากดัผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งน้ีศูนยก์ารคา้ยงัเปิดใหบ้ริการซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร
และศูนยอ์าหาร (แบบซ้ือกลบับา้น) และธุรกิจบางประเภทตามท่ีส่วนงานราชการก าหนดและในเดือนพฤษภาคม 
2563 ศูนยก์ารคา้ของกลุ่มบริษทัไดเ้ร่ิมกลบัมาเปิดด าเนินธุรกิจตามท่ีส่วนงานราชการก าหนด  
 



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กลุ่มบริษทัไดมี้การพิจารณาให้ส่วนลดค่าเช่าแก่ผูเ้ช่าในศูนยก์ารคา้ท่ีไดรั้บผลกระทบในระหว่างท่ีศูนยก์ารคา้ปิด
ชัว่คราวและภายหลงักลบัมาเปิดด าเนินธุรกิจ รายการดงักล่าวถือเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าตาม TFRS 16 และ
ตอ้งทยอยรับรู้ส่วนลดค่าเช่าตลอดอายท่ีุเหลืออยูข่องสัญญาเช่าโดยวิธีเส้นตรง ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้รายไดค่้าเช่า
จากการเปล่ียนแปลงสญัญาเช่าส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ดงัน้ี 
 

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2563 
 
งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 
เฉพาะกจิการ 

  (พันบาท) 
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน     
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการก่อนปรับปรุงตาม TFRS 16  17,203,107  9,277,115 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสญัญาเช่าตาม TFRS 16  998,370  670,910 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการภายหลงัปรับปรุงตาม TFRS 16  18,201,477  9,948,025 

     
ก าไรก่อนปรับปรุงตาม TFRS 16 (ก่อนภาษีเงินได)้  8,201,522  2,752,238 

ก าไรภายหลงัปรับปรุงตาม TFRS 16 (ก่อนภาษีเงินได)้  9,199,922  3,423,148 

 
ธุรกิจโรงแรม 
 
โรงแรมฮิลตัน พทัยา 
 
ในเดือนเมษายน 2563 ส่วนงานราชการไดก้ าหนดให้มีการปิดให้บริการโรงแรมของกลุ่มบริษทัเป็นการชัว่คราว 
เพื่อจะจ ากดัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงในระหวา่งท่ีโรงแรม
ปิดใหบ้ริการชัว่คราวนั้น ไดมี้การด าเนินการปรับปรุงโรงแรม โดยเร่ิมประมาณเดือนเมษายน 2563 
 
โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี 
 
ในเดือนเมษายน 2563 ส่วนงานราชการไดก้ าหนดให้มีการปิดให้บริการโรงแรมของกลุ่มบริษทัเป็นการชัว่คราว 
เพื่อจะจ ากดัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยโรงแรมเร่ิมกลบัมา
ด าเนินกิจการในเดือนกรกฏาคม 2563 เหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจโรงแรม
ของกลุ่มบริษทัในปี 2563 และยงัไม่สามารถคาดการณ์ผลกระทบไดใ้นขณะน้ี 
  



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 สถานการณ์ของการแพร่ระบาดดงักล่าวยงัไม่ส้ินสุด ท าให้เกิดความไม่แน่นอนใน
การประมาณการผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน กลุ่มบริษทัจึงเลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการ
ผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเร่ืองการพิจารณาการด้อยค่าของลูกหน้ีการคา้ตามวิธีการอย่างง่าย 
(Simplified approach) โดยใชข้อ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตในอดีตมาพิจารณาอตัราการสูญเสีย (loss rate) และไม่น า
ข้อมูลท่ีมีการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-looking information) มาพิจารณาและกลุ่มบริษัทเลือกไม่น า
สถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์/อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน/
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และเลือกไม่น าขอ้มูลสถานการณ์ COVID-19 ท่ีอาจจะกระทบต่อการพยากรณ์ทางการเงินใน
อนาคตมาใชป้ระกอบการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 
 

5 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ย กองทุนรวม บริษทัร่วมและการร่วมคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 1, 6 และ 7 ส าหรับ
ความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหารส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน และนโยบายการก าหนดราคาไม่มีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 
รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
และ 2562  สรุปไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อยและกองทุนรวม        
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการ -  -  23,844  28,349 
รายไดค่้าบริหารงาน -  -  87,475  127,375 
ดอกเบ้ียรับ -  -  177,368  157,255 
เงินปันผลรับ -  -  203,149  11,851,274 
รายไดอ่ื้น -  -  69,791  71,714 
ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ -  -  1,421  61,975 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -  -  -  4,829 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  202,466  117,626 
ขายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  -  58,373  - 



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษัทร่วม        
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการ 305,807  312,001  11,312  10,665 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการศูนยอ์าหาร 4  -  -  - 
รายไดค่้าบริหารงาน 148,310  175,169  110,477  123,588 
ดอกเบ้ียรับ 324,742  961  4,148  961 
เงินปันผลรับ -  -  26,825  253,461 
รายไดอ่ื้น 5,093  6,196  5,091  6,196 
ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ 3,551  32,811  417  562 
ตน้ทุนจากการใหบ้ริการศูนยอ์าหาร 10,283  10,880  -  - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 10,876  104,434  9,830  15,147 
        
การร่วมค้า        
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการ 1,186  3,970  1,186  3,970 
รายไดค่้าบริหารงาน 1,650  60  1,650  60 
ดอกเบ้ียรับ 3,378  68,588  944  1,057 
รายไดอ่ื้น 22  -  22  - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -  14  -  - 
        
กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการ 1,116,109  1,252,151  673,781  704,381 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการศูนยอ์าหาร 32  31  2  1 
รายไดค่้าบริหารงาน 70  -  70  - 
เงินปันผลรับ 27,595  -  27,595  - 
รายไดอ่ื้น 1,140  53,366  966  20,618 
ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ 9,035  250,650  2,472  240,886 
ตน้ทุนจากการใหบ้ริการศูนยอ์าหาร 1,684  2,784  47  291 
ค่าบริหารงาน 23,430  56,253  22,308  53,955 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 81,335  78,936  77,986  62,641 
        



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ผู้บริหารส าคญั        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
ผลประโยชน์ระยะสั้น 56,959  71,387  47,025  61,387 
ผลประโยชน์ระยะยาว 2,144  2,059  2,144  2,059 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 59,103  73,446  49,169  63,446 
 

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน        
        

บริษัทย่อยและกองทุนรวม        
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการ -  -  74,429  76,827 
รายไดค่้าบริหารงาน -  -  257,085  344,436 
ดอกเบ้ียรับ -  -  464,890  445,084 
เงินปันผลรับ -  -  1,639,384  13,933,257 
รายไดอ่ื้น -  -  269,196  192,956 
ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ -  -  22,943  185,733 
ตน้ทุนจากการใหบ้ริการศูนยอ์าหาร -  -  -  12 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -  -  449  14,586 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  617,553  374,231 
ขายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  -  138,835  - 
        

บริษัทร่วม        
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการ 956,525  1,040,516  35,035  31,207 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการศูนยอ์าหาร 6  3  -  - 
รายไดค่้าบริหารงาน 571,982  492,350  410,393  362,742 
ดอกเบ้ียรับ 654,287  2,852  13,099  2,852 
เงินปันผลรับ -  -  450,499  741,899 
รายไดอ่ื้น 2,812,413  23,938  16,360  17,805 
ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ 26,632  43,302  857  1,420 
ตน้ทุนจากการใหบ้ริการศูนยอ์าหาร 30,492  31,047  -  - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 65,656  295,994  23,682  46,652 



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
การร่วมค้า        
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการ 5,442  10,632  5,342  10,632 
รายไดค่้าบริหารงาน 3,930  180  3,930  180 
ดอกเบ้ียรับ 98,594  201,115  2,946  1,057 
รายไดอ่ื้น 1,878  -  1,878  - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 18 

 14 
 18 

 - 

        
กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการ 3,025,184  3,669,852  1,804,652  2,099,120 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการศูนยอ์าหาร 219  94  7  8 
รายไดค่้าบริหารงาน 70  -  70  - 
เงินปันผลรับ 27,595  25,405  27,595  25,405 
รายไดอ่ื้น 6,350  189,703  5,153  91,264 
ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ 84,469  814,085  59,291  790,929 
ตน้ทุนจากการใหบ้ริการศูนยอ์าหาร 5,662  5,761  572  456 
ค่าบริหารงาน 115,745  180,508  112,962  174,465 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 236,208  125,660  228,428  100,485 
        
ผู้บริหารส าคญั        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
ผลประโยชน์ระยะสั้น 178,851  213,423  148,154  188,217 
ผลประโยชน์ระยะยาว 6,431  6,177  6,431  6,177 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 185,282  219,600  154,585  194,394 

 
  



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีการค้า        
บริษทัยอ่ยและกองทุนรวม -  -  44,330  138,151 
บริษทัร่วม 103,545  152,725  38,895  102,873 
การร่วมคา้ 40,508  14,067  40,508  13,433 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 978,597  178,323  604,788  95,946 
รวม 1,122,650  345,115  728,521  350,403 
        

ลูกหน้ีอื่น        

รายได้ค้างรับ        
บริษทัร่วม 51,628  78,528    40,298  10,184 
การร่วมคา้ 4,411  2,220  4,411  2,220 
รวม 56,039 80,748 44,709 12,404 
        

ลูกหน้ีอื่น        
บริษทัร่วม 3,064  950  345  - 
การร่วมคา้ 1  1  1  1 
รวม 3,065  951  346               1 
        

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า        
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  10,800  -  10,800 
        

ลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุน        
บริษทัร่วม 16,077,188  -  -  - 
        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น        

เงินมัดจ า        
บริษทัร่วม 1,220,525  987,905  21,171  - 

  



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินให้กู้ยมืแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

 อตัราดอกเบีย้  งบการเงินรวม  

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 
 2562  2563  2562  เพิ่มข้ึน  ลดลง   2563 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
เงินให้กู้ยมืระยะยาว            
บริษทัร่วม 5.01  4.31  222,348  302,096  (3,013)  521,431 
การร่วมคา้ 6.50, MLR-0.5,  6.50, MLR-0.5,         
 BIBOR+1.3  BIBOR+1.3  4,944,342  218,464  (4,830,638)  332,168 
รวม     5,166,690      853,599 

 

 อตัราดอกเบีย้  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม      
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 
 2562  2563  2562  เพิ่มข้ึน  ลดลง  2563 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน            
บริษทัยอ่ย 2.63  2.01  32,176  19,865  (683)  51,358 
            
เงินให้กู้ยมืระยะยาว            
บริษทัยอ่ยและ 
   กองทุนรวม 

 
2.63 

 
2.01 

  
22,620,087 

 
12,392,251  (4,164,975)  30,847,363 

บริษทัร่วม 5.01  4.31  222,348  302,096  (3,013)  521,431 
การร่วมคา้ MLR-0.5,  MLR-0.5,         
 BIBOR+1.3  BIBOR+1.3  172,280  175,836  (172,612)  175,504 
รวม     23,014,715      31,544,298 

 
เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย กองทุนรวม บริษทัร่วม และการร่วมคา้เป็นเงินใหกู้ย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนัในสกุลเงินบาท
และมีอตัราดอกเบ้ียตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 

 



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
เจ้าหน้ีการค้า        
บริษทัยอ่ยและกองทุนรวม -  -  9,206  93,192 
บริษทัร่วม 78,018  26,238  17,902  23,952 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 185,376  198,084  135,962  156,053 
รวม 263,394  224,322  163,070  273,197 
        

เจ้าหน้ีอื่น        
บริษทัยอ่ยและกองทุนรวม -  -  5,835  - 
บริษทัร่วม 4,707  10,253  2,737  6,853 
รวม 4,707  10,253  8,572  6,853 
        

หน้ีสินตามสัญญาเช่า        
บริษทัยอ่ยและกองทุนรวม -  -  14,714,789  - 
บริษทัร่วม 1,517,207  -  66,090  - 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,901,691  -  4,767,963  - 
รวม 6,418,898  -  19,548,842  - 
        

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า        
บริษทัยอ่ยและกองทุนรวม -  -  39,039  43,195 
บริษทัร่วม 23,500,673  24,466,325  21,161  23,012 
รวม 23,500,673  24,466,325  60,200  66,207 
หัก ส่วนของรายไดค่้าเช่ารับล่วงหนา้        
         ท่ีถึงก าหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี (1,187,354)  (1,187,341)  (8,667)  (8,634) 
สุทธิ 22,313,319  23,278,984  51,533  57,573 

        

        

        

        



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
        

เงินมัดจ ารับจากลูกค้า        
บริษทัยอ่ยและกองทุนรวม -  -  11,815  11,415 
การร่วมคา้ 1,907  6,211  1,907  1,907 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 842,868  865,260  520,138  422,865 
รวม 844,775  871,471  533,860  436,187 

        

เงินค า้ประกนัสิทธิการเช่า        
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 408  408  -  - 

 
เงินกู้ยมืจากบุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 
 อตัราดอกเบีย้  งบการเงินรวม 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน   
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 
 2562   2563  2562  เพิ่มข้ึน  ลดลง   2563 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
เงินกู้ยมืระยะส้ัน            
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.06  2.36  125,761  89,848  -  215,609 
            
เงินกู้ยมืระยะยาว            
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.63  2.01  692,724  28,358  -  721,082 

  



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 อตัราดอกเบีย้  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม  
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 
 2562   2563  2562  เพิ่มข้ึน  ลดลง   2563 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
เงินกู้ยมืระยะส้ัน            
บริษทัยอ่ยและกองทุน
รวม 2.63  2.01  9,861,746 

 
2,221,937  (2,393,978)  9,689,705 

            

เงินกู้ยมืระยะยาว            
บริษทัยอ่ย 2.63  2.01  8,105,328  700,336  (1,352,568)  7,453,096 
 

เงินกูย้ืมจากบริษทัยอ่ย กองทุนรวม และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนัในสกุลเงินบาทและมี
อตัราดอกเบ้ียตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 

สัญญาและรายการส าคญัที่ท ากบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 
 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563  บริษทัไดท้ าสัญญาเช่าช่วงทรัพยสิ์นกบักองทุนรวมธุรกิจไทย 4 (“ผูใ้ห้เช่าช่วง”) เป็น
ระยะเวลา 12 ปี 11 เดือน ส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2575 ตามเง่ือนไขของสัญญา บริษทัตอ้งจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าหรือ
จะต้องจ่ายค่าเช่าเป็นรายปี เป็นจ านวนเงินรวม 17,328 ล้านบาท สัญญาเช่าช่วงสามารถต่ออายุไปได้อีกตาม
ระยะเวลาสญัญาเช่าหลกั เป็นระยะเวลา 8 ปี ส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2583 
 

การให้เช่าทรัพย์สินแก่ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“กองทรัสต์ 
CPNREIT”) เพ่ิมเติม 
 

เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัตกลงให ้CPNREIT เช่าทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทั
จ านวน 5 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการเซ็นทรัลมารีนา โครงการเซ็นทรัลพลาซา ล าปาง โครงการเซ็นทรัลพลาซา  
สุราษฎร์ธานี โครงการ เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี และโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออาย)ุ ทั้งน้ีใน
การให้เช่าทรัพยสิ์นแก่ CPNREIT เป็นรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั โดยจากการค านวณมูลค่า
ของรายการตามเกณฑก์ารไดม้าจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ดว้ยวิธีตามเกณฑมู์ลค่าส่ิงตอบแทนซ่ึงเป็นวิธีท่ีมีมูลค่าของ
รายการสูงสุดจากทุกเกณฑก์ารค านวณท่ีก าหนดโดยประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไป ซ่ึงมีมูลค่ารายการสูงสุด
ท่ี CPNREIT จะลงทุนประมาณ 48,560 ลา้นบาท 
 



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ทั้งน้ี ในเดือนมีนาคม 2563 บริษทัได้รับแจ้งจากบริษทั ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จ  ากดั (“ผูจ้ดัการกองทรัสต์”)  
ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสต์ CPNREIT ว่ามีความจ าเป็นตอ้งเล่ือนระยะเวลาการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
เพิ่มเติม รวมถึงการเช่าทรัพยสิ์นบางส่วนจากบริษทัออกไป อยา่งไรก็ตามกองทรัสต ์CPNREIT จะยงัคงด าเนินการ
ต่ออายสิุทธิการเช่าของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออาย)ุ จากบริษทัตามก าหนดการเดิม 
 
กองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“กองทรัสต์ CPNREIT”) 
 
ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์CPNREIT เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2562 ไดมี้มติท่ีส าคญัดงัน้ี 
 
1. อนุมติัการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพยสิ์น 5 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการเซ็นทรัลมารีนา โครงการเซ็นทรัลพลาซา 

ล าปาง โครงการเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี โครงการเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี และโครงการ  
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออาย)ุ (“ทรัพยสิ์นกลุ่มท่ี 1”) จากกลุ่มบริษทั ในมูลค่าการลงทุนรวมทั้งส้ินไม่
เกิน 48,560 ลา้นบาท และแต่งตั้งบริษทัเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์
 

2. อนุมติัการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพยสิ์น 2 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการอาคารส านกังานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และ
โครงการอาคารส านักงานยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ (“ทรัพยสิ์นกลุ่มท่ี 2”) จากทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย ์อาคารส านักงาน จีแลนด์ (“กองทรัสต์ GLANDRT”) ในมูลค่าการลงทุนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 
7,430 ลา้นบาท และแต่งตั้งบริษทั แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ  ากดั (มหาชน) (“GLAND”) และบริษทั สเตอร์ลิง 
อีควิต้ีจ  ากดั (“Sterling”) เป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์

 
3. อนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาแต่งตั้งผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์ส าหรับทรัพยสิ์นท่ีกองทรัสต ์CPNREIT ลงทุน

ในปัจจุบนั ซ่ึงได้แก่ โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 โครงการเซ็นทรัล พลาซา พระราม 3 โครงการ
เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกลา้ โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช 

 
ทั้งน้ี ในเดือนมีนาคม 2563 ผูจ้ดัการกองทรัสต์เห็นสมควรให้เล่ือนระยะเวลาการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพยสิ์นตาม 
ขอ้ 1 ยกเวน้การต่ออายสิุทธิการเช่าโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออาย)ุ 
 
  



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารส านักงาน จีแลนด์ (“กองทรัสต์ GLANDRT”) 
 
ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์GLANDRT เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2562 ไดมี้มติรับทราบ
ก าหนดการโอนทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ GLANDRT ให้กองทรัสต์ CPNREIT และการเพิกถอนออกจากตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของหลกัทรัพย ์GLANDRT อีกทั้งยงัมีมติใหก้องทรัสต ์GLANDRT เลิกกอง ช าระบญัชี 
ลดทุน และเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยให้แลว้เสร็จภายใน
เดือนเมษายน 2563  
 
เม่ือวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยอ์าคาร
ส านกังานจีแลนด ์(“กองทรัสต ์GLANDRT”) ไดมี้มติอนุมติัดงัน้ี 

 
- ให้จ่ายประโยชน์ตอบแทนจากการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ให้แก่ผูถื้อ

หน่วยทรัสตใ์นอตัราหน่วยละ 0.2078 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 103.85 ลา้นบาท ผลประโยชน์ตอบแทน
ดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นวนัท่ี 12 มีนาคม 2563 

 
- ให้จ่ายประโยชน์ตอบแทนจากการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ ให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ในอตัรา

หน่วยละ 3.9040 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,951.10 ลา้นบาท ผลประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวไดจ่้าย
ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นวนัท่ี 12 มีนาคม 2563 

 
- ให้ลดทุนช าระแลว้ของกองทรัสต ์ในอตัรา 9.1200 บาทต่อหน่วยทรัสต ์รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 4,557.89 ลา้นบาท 

ผลประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นวนัท่ี 12 มีนาคม 2563 
 

- ไดพ้ิจารณาก าหนดวนัข้ึนเคร่ืองหมายเพื่อก าหนดรายช่ือผูถื้อหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์GLANDRT ท่ีมีสิทธิ
การจองซ้ือหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของกองทรัสต์ CPNREIT (XB) โดยก าหนดให้เป็นวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2563 
และก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียน เพื่อก าหนดสิทธิของผูถื้อหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์GLANDRT ท่ีมีสิทธิการ
จองซ้ือหน่วยทรัสตเ์พิ่มเติมโดยก าหนดใหเ้ป็นวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2563 
 

ทั้งน้ี กองทรัสต์ GLANDRT ไดเ้ลิกกองและเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยแลว้เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2563 

 
  



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออาย)ุ 
 
เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กองทรัสต ์CPNREIT ไดด้ าเนินการจดทะเบียนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยใ์นโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาเช่าช่วงทรัพยสิ์นระหว่างบริษทั 
เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย กบักองทรัสต ์CPNREIT โดยมีระยะเวลาการเช่า 30 ปี เร่ิมตั้งแต่
วนัท่ี 16 สิงหาคม 2568 ถึงวนัท่ี 15 สิงหาคม 2598 กองทรัสต ์CPNREIT จะจ่ายช าระค่าเช่าตลอดอายสุัญญาเช่าเป็น
จ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 25,394 ลา้นบาทในปี 2568 และไดว้างหลกัประกนัการช าระค่าเช่าแก่กลุ่มบริษทัแลว้ ใน
จ านวนเงิน 1,800 ลา้นบาท สัญญาเช่าสามารถต่ออายุต่อไปไดอี้กตามเง่ือนไขท่ีไดต้กลงร่วมกนั โดยแจง้เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 12 เดือน ก่อนวนัครบก าหนดระยะเวลาการเช่า ทรัพยสิ์นตามสญัญาเช่ามีดงัน้ี 
 
- ใหเ้ช่าอาคารและส่ิงปลูกสร้างบางส่วนในศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ประกอบดว้ยอาคารศูนยก์ารคา้ 

และพื้นท่ีจอดรถยนตภ์ายในอาคาร 
 
- ใหเ้ช่างานระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาคารและส่ิงปลูกสร้างในศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 

 
สัญญาบริการ 
 
ในเดือนมกราคม 2563 บริษทัไดต่้ออายสุัญญาบริการกบับริษทั หา้งเซ็นทรัลดีพาทเมนทส์โตร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพื่อเป็นท่ีปรึกษาในการบริหารงานและวางนโยบายต่าง ๆ ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั โดยมี
ระยะเวลาตามสัญญา 3 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ตามเง่ือนไขของสญัญาบริษทัตอ้งจ่ายค่าบริการรายเดือนใน
อตัราร้อยละ 0.55 ของฐานรายไดจ้ากทรัพยสิ์นท่ีบริษทัเป็นผูบ้ริหารงาน ซ่ึงประกอบดว้ย รายไดค่้าเช่าและบริการ 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการศูนยอ์าหาร และรายไดค่้าธรรมเนียมบริหารทรัพยสิ์น ทั้งน้ีค่าบริการสูงสุดตลอดระยะเวลา
สญัญาไม่เกิน 784.3 ลา้นบาท 

 
สัญญาให้บริการ 
 
บริษทัท าสัญญาว่าจา้งบริหารงานกบับริษทัยอ่ย โดยบริษทัจะด าเนินการบริหารงานและจดัการดา้นบริหารงานใน
โครงการศูนยก์ารคา้ บริษทัย่อยจะตอ้งจ่ายค่าบริหารจดัการภายในอตัราตามท่ีตกลงในสัญญา โดยสัญญาเร่ิมตน้
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

  



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาเช่าอาคารศูนย์การค้าในโครงการดสิุต เซ็นทรัล พาร์ค 
 

ในเดือนมิถุนายน 2563 บริษทั สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั (“สวนลุม”) ไดท้ าสัญญาเช่าส่ิงปลูกสร้างกบับริษทั 
วิมานสุริยา จ ากัด (“วิมานสุริยา”) เพื่อท่ีจะตกแต่งส่ิงปลูกสร้างและน ามาใช้ด าเนินการศูนยก์ารคา้ให้เช่าเป็น
ระยะเวลา 30 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2567 โดยวิมานสุริยาตอ้งส่งมอบพื้นท่ีเช่าให้แก่สวนลุมภายในวนัท่ี  
30 กนัยายน 2566 ตามเง่ือนไขของสัญญาเช่ากลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 
3,880 ล้านบาท โดยแบ่งช าระค่าเช่าเป็นรายงวดและรายเดือนตามระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา สัญญาเช่า
ดงักล่าวสามารถต่ออายไุปไดอี้ก 30 ปีและส้ินสุดในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2627 โดยกลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายเงินมดัจ าการ
เช่าเป็นจ านวนเงิน 433.9 ลา้นบาทเม่ือไดรั้บส่งมอบพื้นท่ีเช่าจากวิมานสุริยา 

 
นอกจากน้ีสวนลุมต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาการจัดการสิทธิในการเช่าอาคาร
ศูนยก์ารคา้แก่บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) จากการท าสัญญาเช่าอาคารศูนยก์ารคา้กบัวิมานสุริยาเป็นจ านวนเงิน 
296.6 ลา้นบาท ภายในระยะเวลาท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

 
บริษัท วิมานสุริยา จ ากัด 

 
ในเดือนพฤษภาคม 2563 บริษทัไดท้ าสัญญาเงินให้กูย้ืมภายในวงเงินไม่เกิน 400 ลา้นบาทกบับริษทั วิมานสุริยา 
จ ากดั (“วิมานสุริยา”) ในอตัราดอกเบ้ียท่ีระบุไวใ้นสัญญาซ่ึงอา้งอิงอตัราตลาด โดยบริษทัใหเ้งินกูแ้ก่วิมานสุริยาตาม
สดัส่วนการถือหุน้เป็นจ านวนเงิน 160 ลา้นบาท 

 
สัญญาค า้ประกัน  
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัมีภาระค ้าประกนัเงินกูย้ืมของบริษทัย่อยและการร่วมคา้ในวงเงิน 496 ลา้นบาท  
(31 ธันวาคม 2562: 373 ล้านบาท และ 4,813 ล้านบาท ตามล าดับ) 

  



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกองทุนรวม 

 
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2563 
 

 บริษัท ซีพเีอ็น เลิร์นน่ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั (บริษัทย่อยทางตรง) 
 
ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 บริษทัไดรั้บช าระเงินคืนทุนส่วนของผูถื้อหุน้จาก บริษทั ซีพีเอน็ เลิร์นน่ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั 
เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1 ลา้นบาท  
 

 บริษัท เบย์วอเตอร์ จ ากดั (บริษัทย่อยทางตรง) 
 
ในเดือนพฤษภาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมในบริษทั เบยว์อเตอร์ จ ากดั (“เบยว์อเตอร์”) ซ่ึงด าเนิน
ธุรกิจเก่ียวกบัการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์จากการท าสัญญาซ้ือขายหุ้นสามญัของเบยว์อเตอร์ในเดือนพฤษภาคม 
2562 ซ่ึงเบยว์อเตอร์เป็นการร่วมคา้ระหวา่งบริษทั รัชดา แอสเซท โฮลด้ิงส์ จ ากดั (บริษทัยอ่ยทางออ้ม) และบริษทั 
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) (“บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์”) ในสดัส่วนร้อยละ 50 : 50 โดยบริษทัไดซ้ื้อหุน้จาก 
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ านวนรวม 50,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 50 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของ
เบยว์อเตอร์ โดยในเดือนพฤษภาคม 2562 และ 2563 บริษทัไดจ่้ายช าระเป็นจ านวน 2,309.62 ลา้นบาท และ 5,389.10 
ลา้นบาท ตามล าดบั รวมเป็นเงิน 7,698.72 ลา้นบาท เพื่อจ่ายช าระค่าหุ้นเป็นจ านวน 2,631.18 ลา้นบาทและภาระ
หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งตามสัญญา ท าให้กลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในเบยว์อเตอร์เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 50 เป็น ร้อยละ 100 
บริษทัดงักล่าวจึงเปล่ียนสถานะจากการร่วมคา้เป็นบริษทัยอ่ย 
 
บริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์ จ ากดั (บริษัทย่อยทางอ้อม) 

 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั จีแลนด ์รีท แมเนจเมน้ท ์จ ากดั เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2563 มีอนุมติัใหด้ าเนินการ
จดทะเบียนเลิกบริษทั และไดด้ าเนินการจดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2563 

 
บริษัท ซี.เอส.ซิตี้ จ ากดั (บริษัทย่อยทางอ้อม) 
 
ในเดือนกนัยายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษทั ซี.เอส.ซิต้ี จ  ากดั มีมติอนุมติัใหเ้รียกช าระทุนเพิ่มจากเดิม 350  
ลา้นบาท เป็น 500 ลา้นบาท กลุ่มบริษทัไดช้ าระค่าหุน้ทั้งหมดแลว้เตม็จ านวน 

 



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกองทุนรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับแต่ละงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562      
มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
           

 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ  เงินปันผลรับ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  30 กนัยายน 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (ร้อยละ)  (ล้านบาท)  (พันบาท) 

บริษัทย่อย                        

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  450,000  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   501,498  471,998 

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

บริษทั เซ็นทรัลเวิลด ์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  201,337  48,711 

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

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

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา ดีเวลลอปเมน้ท ์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  203,149  281,283 
บริษทั ซีพีเอน็ เลิร์นน่ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั        -         100.0  -  1.0  -  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  -  - 

  



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
           

 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ  เงินปันผลรับ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  30 กนัยายน 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (ร้อยละ)  (ล้านบาท)  (พันบาท) 

บริษัทย่อย (ต่อ)                        
บริษทั ซีพีเอน็ ระยอง จ ากดั 100.0  100.0  1,000.0  1,000.0  999,999  999,999  -  -  999,999  999,999  200,000  - 
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  78.0  172.0  172.0  294,053  294,053  -  -  294,053  294,053  -  - 
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  100.0  0.4  0.4  385,767  385,767  -  -  385,767  385,767  -  - 
บริษทั ซีพีเอน็ รีท แมเนจเมนท ์จ ากดั 100.0  100.0     10.0     10.0  10,000  10,000  -  -  10,000  10,000  83,400  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  70.0  70.0  0.7  0.7  700  700  -  -  700  700  -  - 
บริษทั เบยว์อเตอร์ จ ากดั 50.0  -  10.0  -  2,631,185  -  -  -  2,631,185  -  -  - 
                        
                        
                        



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
           

 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ  เงินปันผลรับ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  30 กนัยายน 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (ร้อยละ)  (ล้านบาท)  (พันบาท) 

กองทุนรวม                        

กองทุนรวมธุรกิจไทย 4(1)  100.0  100.0  5,443.8  5,443.8  5,443,793  5,443,793  -  -  5,443,793  5,443,793  -  12,465,790 
รวม         30,653,089  28,022,904  -  -  30,653,089  28,022,904  1,639,384  13,933,257 

 

 (1) กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 
   
ในปี 2552 กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 ได้แก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยก าหนดให้เงินปันผลของหน่วยลงทุนประเภท ค ต้องไม่เกินกว่าจ านวนเงินสดสุทธิท่ีเหลือภายหลังจาก 
(1) การหกัเงินสดส ารองเพื่อการช าระหน้ีอ่ืน ๆ และ (2) การช าระเงินปันผลคงคา้ง  

 

ในปี 2562 กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 ไดแ้กไ้ขนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยให้งดจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานตั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีเดือนกรกฏาคม 2562 เป็นตน้ไป จนกว่าจะมีมติ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนใหม่



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
 
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2563 

 
ทรัสต์เพือ่การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารส านักงาน จีแลนด์ (บริษัทร่วม) 

 

กองทรัสต ์GLANDRT ไดเ้ลิกกองและเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยแลว้เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2563 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 5 
 
บริษทั วิมานสุริยา จ ากดั (บริษัทร่วม) 

 
ในเดือนพฤษภาคม 2563 บริษทัไดซ้ื้อเงินลงทุนในหุน้สามญัเพิ่มทุนของ บริษทั วิมานสุริยา จ ากดั (“วิมานสุริยา”) 
เป็นจ านวนเงิน 77 ลา้นบาท โดยยงัคงสดัส่วนการถือหุน้เท่าเดิม ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดในสญัญาซ้ือหุน้ 
 
บริษัท คอมมอน กราวด์ (ประเทศไทย) จ ากดั (การร่วมค้า) 
 
ในเดือนมีนาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คอมมอน กราวด ์(ประเทศไทย) จ  ากดั มีมติอนุมติัใหเ้รียกช าระ
ทุนเพิ่มจากเดิม 103.5 ลา้นบาท เป็น 137.8 ลา้นบาทโดยบริษทัไดช้ าระค่าหุน้แลว้เป็นจ านวนเงิน 17.5 ลา้นบาท ตาม
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั 
 
ในเดือนกนัยายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คอมมอน กราวด์ (ประเทศไทย) จ  ากดั มีมติอนุมติัให้เรียก
ช าระทุนเพิ่มจากเดิม 137.8 ลา้นบาท เป็น 150 ลา้นบาทโดยบริษทัไดช้ าระค่าหุ้นแลว้เป็นจ านวนเงิน 6.2 ลา้นบาท 
ตามสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั 
 
หลักประกนั 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัร่วมบางส่วน ซ่ึงมีราคาทุนเป็นจ านวนเงิน 991.5 ลา้นบาท ซ่ึง
ใชเ้ป็นหลกัประกนัตามสญัญาการร่วมทุนกบับริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) (31 ธันวาคม 2562: 991.5 ล้านบาท) 



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับแต่ละงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 
2562 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
  

สัดส่วนความเป็นเจา้ของ 
 

ทุนช าระแลว้ 
  

วิธีราคาทุน 
  

วิธีส่วนไดเ้สีย 
 มูลค่ายติุธรรมส าหรับ 

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ฯ 
  

เงินปันผลรับ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  30 กนัยายน 
 2563  2562 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษัทร่วม                       
กองทุนรวมสิทธิการเช่า 
   อสังหาริมทรัพย ์
   CPN คอมเมอร์เชียลโกรท 

 
 

25.0 

  
 

25.0 

 
 

4,394,382 

  
 

4,394,382 

  
 

1,098,598 

  
 

1,098,598 

 

683,140 

 

620,117 

 

1,055,934 

 

1,333,250 

 

74,868 

 

89,626 
ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย ์ 

   CPN รีเทล โกรท 

 
 

26.7 

  
 

26.7 

 
 

29,653,383 

  
 

29,653,383 

  
 

6,480,076 

  
 

6,480,076 

 

4,640,341 

 

5,479,880 

 

14,408,729 

 

19,339,585 

 

375,631 

 

652,273 
บริษทั วิมานสุริยา จ ากดั 35.0  35.0 1,100,000  880,020  385,000  308,007  363,859  295,309  -  -  -  - 
ทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน 
   สิทธิการเช่า 
   อสังหาริมทรัพย ์อาคาร 
   ส านกังาน จีแลนด ์
   (อยู่ระหว่างการช าระบัญชี) 

 
 
 
 

15.0 

  
 
 
 

15.0 

 
 
 
 

600 

  
 
 
 

4,558,489 

  
 
 
 

1,108 

  
 
 
 

951,620 

 

1,108 

 

962,157 

 

- 

 

997,038 

 

308,242 

 

39,499 
รวม        7,964,782  8,838,301  5,688,448  7,357,463      758,741  781,398 

 



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 
  

สัดส่วนความเป็นเจา้ของ 
 

ทุนช าระแลว้ 
  

วิธีราคาทุน 
  

วิธีส่วนไดเ้สีย 
 มูลค่ายติุธรรมส าหรับ 

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ฯ 
  

เงินปันผลรับ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  30 กนัยายน 
 2563  2562 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (ร้อยละ) (พันบาท) 
การร่วมค้า                       
บริษทั ฟีโนมินอน  
   ครีเอชัน่ จ ากดั 

 
51.0 

  
51.0 

 
400,000 

  
400,000 

  
     204,000 

  
     204,000 

 
130,620 

 
166,938 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

บริษทั ซินเนอร์จิสติก  
   พร็อพเพอร์ต้ี  
   ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 

 
 

50.0 

  
 

50.0 

 
 

465,000 

  
 

465,000 

  
 

232,500 

  
 

232,500 

 

231,817 

 

231,951 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

- 
บริษทั เบยว์อเตอร์ จ ากดั           -  50.0 -  10,000  -  2,526,160  -  2,301,037  -  -  -  - 
บริษทั คอมมอน กราวด ์

(ประเทศไทย) จ  ากดั 51.0 
 

51.0 150,000 
 

103,500 
 

76,500 
 

52,785 
 

35,344 
 

37,967 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
Porto Worldwide 

Limited 33.0 
 

33.0 6,334,324 
 

6,334,324 
 

2,071,202 
 

2,071,202 
 

2,071,266 
 

2,071,266 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
บริษทั ซีพีเอน็ แอนด ์
   เอชเคแอล จ ากดั 51.0 

 
51.0 4,000 

 
4,000 

 
2,040 

 
2,040 

 
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

รวม        2,586,242  5,088,687  2,469,047  4,809,159      -  - 

                       

 
 
  



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  

สัดส่วนความเป็นเจา้ของ 
  

ทุนช าระแลว้ 
  

วิธีราคาทุน 
 มูลค่ายติุธรรมส าหรับ 

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนฯ 
  

เงินปันผลรับ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  30 กนัยายน 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทร่วม                    
กองทุนรวมสิทธิการเช่า 
   อสังหาริมทรัพย ์CPN  
   คอมเมอร์เชียล โกรท 

 
 

25.0 

  
 

25.0 

  
 

4,394,382 

  
 

4,394,382 

  
 

1,098,598 

  
 

1,098,598 

 

1,055,934 

 

1,333,250 

 

74,868 

 

89,626 
ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย ์ 

   CPN รีเทล โกรท 

 
 

        26.7 

  
 

        26.7 

  
 

29,653,383 

  
 

29,653,383 

  
 

6,480,076 

  
 

6,480,076 

 

14,408,729 

 

19,339,585 

 

375,631 

 

652,273 
บริษทั วิมานสุริยา จ ากดั 35.0  35.0  1,100,000  880,020  385,000  308,007  -  -  -  - 
รวม         7,963,674  7,886,681      450,499  741,899 
                    

การร่วมค้า                    
บริษทั ซินเนอร์จิสติก  
   พร็อพเพอร์ต้ี  
   ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 

 
 

50.0 

  
 

50.0 

  
 

465,000 

  
 

465,000 

  
 

232,500 

  
 

232,500 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

- 
บริษทั คอมมอน กราวด ์

(ประเทศไทย) จ  ากดั 
 

51.0 
  

51.0 
  

150,000 
  

103,500 
 

76,500 
  

52,785 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
บริษทั ซีพีเอน็ แอนด ์
   เอชเคแอล จ ากดั 

 
51.0 

  
51.0 

  
4,000 

  
4,000 

 
2,040 

  
2,040 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

รวม         311,040  287,325      -  - 
 

บริษทัร่วมและการร่วมคา้ทั้งหมดจดทะเบียนจดัตั้งและด าเนินธุรกิจในประเทศไทย ยกเวน้ Porto Worldwide Limited ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งและด าเนินธุรกิจในประเทศฮ่องกง 
 



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  
 

รายการเคล่ือนไหวของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน มีดงัน้ี 
 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   สินทรัพยข์องกิจการ      สินทรัพยข์องกิจการ     

 

 
 
หมายเหต ุ

  
 

ท่ีดิน 

  
อาคารและ 

ส่วนปรับปรุง 

 สินทรัพย์
ระหวา่ง
ก่อสร้าง 

  
สินทรัพย์
สิทธิการใช ้

  
 

รวม 

  
 

ท่ีดิน 

  
อาคารและ

ส่วนปรับปรุง 

 สินทรัพย์
ระหวา่ง
ก่อสร้าง 

  
สินทรัพย์
สิทธิการใช ้

  
 

รวม 
   (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563   32,592,063  69,273,325  2,638,059  -  104,503,447  9,674,523  24,786,869  685,484  -  35,146,876 
รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้
ตาม TFRS 16  

 
-  (206,463)  - 

  
58,144,931 

  
57,938,468  -  (206,463)  - 

  
30,246,431 

  
30,039,968 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - 
หลงัปรับปรุง  3(ข) 

 
32,592,063  69,066,862  2,638,059 

  
58,144,931 

  
162,441,915  9,674,523  24,580,406  685,484 

  
30,246,431 

  
65,186,844 

เพิ่มข้ึน   13,216,814  68,845  3,271,534  433,488  16,990,681  -  41,634  669,478  21,136,101  21,847,213 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย   (213,016)  (2,628)  (51,634)  (11,623,447)  (11,890,725)  (135,098)  (283)  (28,637)  (375)  (164,393) 
โอนสินทรัพย ์   -  916,374  (916,374)  (72,586)  (72,586)  -  543,603  (543,603)  (72,586)  (72,586) 
ผลต่างจากการแปลงค่าใน
การจดัท างบการเงินรวม  

 
3  (3,459)  (212) 

  
- 

  
(3,668)  -  -  - 

  
- 

  
- 

หัก ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด  -  (3,594,737)  -  (2,155,000)  (5,749,737)  -  (1,520,856)  -  (2,081,396)  (3,602,252) 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563   45,595,864  66,451,257  4,941,373  44,727,386  161,715,880  9,539,425  23,644,504  782,722  49,228,175  83,194,826 

 

ในระหวา่งปี 2563 กลุ่มบริษทัตดัจ าหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ป็นจ านวนเงิน 11,623 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขในสญัญาเช่าช่วงทรัพยสิ์นโครงการศูนยก์ารคา้ของกลุ่มบริษทั 
 



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เจ้าหนีอ่ื้น 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
เจา้หน้ีอ่ืน  500,406  614,508  272,861  342,325 
เงินประกนัผลงานคา้งจ่าย  2,066,982  2,401,018  911,653  978,984 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานคา้งจ่าย  1,319,963  1,735,990  402,587  701,845 
รายไดค่้าบริการรับล่วงหนา้  286,266  223,173  135,365  88,268 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  308,098  300,661  285,705  259,394 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ของธุรกิจ  
อสงัหาริมทรัพย ์

 
125,406 

 
145,808 

 
- 

 
- 

อ่ืน ๆ  272,273  142,691  137,777  70,803 
รวม  4,879,394  5,563,849  2,145,948  2,441,619 

 

10 เงินกู้ยืม 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

ส่วนที่หมุนเวียน        
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 15,632,000  4,970,000  15,382,000  3,600,000 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน        
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,779,612  1,569,203  1,779,612  1,569,203 
เงินกูย้มืระยะยาวจากผูล้งทุนสถาบนั             
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4,163,000  2,200,000  2,700,000  800,000 
รวมส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวอ่ืนท่ีถึงก าหนด        
   ช าระภายในหน่ึงปี 5,942,612  3,769,203  4,479,612  2,369,203 
รวมส่วนที่หมุนเวยีน 21,574,612  8,739,203  19,861,612  5,969,203 

        
        



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน        
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14,823,723  9,612,874  12,291,817  7,080,968 
เงินกูย้มืระยะยาวจากผูล้งทุนสถาบนั 11,535,940  14,857,940  10,500,000  12,400,000 
รวมส่วนที่ไม่หมุนเวยีน 26,359,663  24,470,814  22,791,817  19,480,968 

รวม 47,934,275  33,210,017  42,653,429  25,450,171 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มือ่ืนส าหรับแต่ละงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 33,210,017  30,398,118  25,450,171  18,455,200 
กูย้มืเพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 39,294,000  29,058,777  37,484,000  26,200,000 
จ่ายคืนเงินกูย้มืระหวา่งงวด (24,569,742)  (22,644,906)  (20,280,742)  (15,993,057) 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 47,934,275  36,811,989  42,653,429  28,662,143 

 

หลักประกนั 
 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 เงินกู้ยืมของกลุ่มบริษทัได้รับการค ้ าประกันโดยมีรายละเอียดของ
หลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพย ์ดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 

 (ล้านบาท) 
โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 44  156 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 14,501  14,635 
สิทธิการเช่า -  97 
รวม 14,545  14,888 

 



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั คือ เงินฝากประจ าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดน้ าไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ 
 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัมิได้เบิกใช้เป็นจ านวนเงินรวม 12,032 ล้านบาท  
(31 ธันวาคม 2562: 14,213 ล้านบาท) 

 
เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 
ในเดือนมีนาคม 2563 บริษทัไดท้ าสัญญาเงินกูย้มืภายในวงเงินไม่เกิน 1,500 ลา้นบาท กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง
สัญญาดงักล่าวก าหนดให้บริษทัช าระเงินตน้คร้ังแรกในอีก 25 เดือนหลงัจากเบิกเงินกูค้ร้ังแรก และช าระคืนเป็น
รายงวดทุก ๆ เดือน รวม 35 งวด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัไดเ้บิกใชว้งเงินกูค้รบแลว้ทั้งจ านวน 
 
ในเดือนมิถุนายน 2563 บริษทัไดท้ าสญัญาเงินกูย้มืภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ลา้นบาท กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 
สัญญาดงักล่าวก าหนดให้บริษทัช าระเงินตน้คร้ังแรกในอีก 24 เดือนหลงัจากเบิกเงินกูค้ร้ังแรก และช าระคืนเป็น
รายงวดทุก ๆ 2 ปี รวม 2 งวด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัไดเ้บิกใชว้งเงินกูค้รบแลว้ทั้งจ านวน 
 

11 หุ้นทุนซ้ือคืน 
 

หุน้ทุนซ้ือคืนท่ีอยูใ่นส่วนของผูถื้อหุน้คือตน้ทุนของหุน้บริษทัท่ีถือโดยกลุม่บริษทั 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัถือหุน้บริษทัจ านวน 17.15 ลา้นหุน้ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 0.38 ของหุน้บริษทั 
ท่ีออก รวมเป็นตน้ทุนทั้งหมด 761.22 ลา้นบาท  
 
ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2563 คณะกรรมการบริษทัอนุมติัแผนหุน้ทุนซ้ือคืน (“แผน”) โดยใหซ้ื้อหุน้คืนไดไ้ม่เกินร้อยละ 
1.7 หรือ 77 ลา้นหุน้ของหุน้บริษทัท่ีออกแผนน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน จ านวนเงินสูงสุด
ท่ีไดรั้บอนุมติัส าหรับการซ้ือหุน้คืนคือ 5,000 ลา้นบาท และราคาในการจ่ายซ้ือหุน้ตอ้งไม่เกินร้อยละ 115 ของราคา
ปิดถวัเฉล่ียจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) ในช่วง 5 วนัซ้ือขายก่อนท่ีจะมีการซ้ือหุน้
แต่ละหุน้  บริษทัสามารถซ้ือหุน้ผา่นตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 6 มีนาคม 2563 ถึง 5 กนัยายน 2563 หุน้
ท่ีซ้ือน้ีสามารถน าออกขายไดอี้กคร้ังหลงัจาก 6 เดือน แต่ไม่เกิน 3 ปี นบัจากวนัท่ีซ้ือ 

  



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได้ 
 

กลุ่มบริษทัมี 4 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดดา้นล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงาน
ธุรกิจท่ีส าคญัน้ีใหสิ้นคา้และใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนั ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานสอบทานรายงาน
การจดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัอย่างน้อยทุกไตรมาส การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ี
รายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี  
 

ส่วนงานท่ี 1 ธุรกิจให้เช่าอาคารศูนย์การค้า 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  ผูบ้ริหารเช่ือวา่การใชก้ าไรก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ี
เหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกนั  



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากส่วนงานทางธุรกิจส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 ส่วนงานที่ 1  ส่วนงานที่ 2  ส่วนงานที่ 3  ส่วนงานที่ 4  รวม 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงาน                    
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 6,791,672  8,004,970  121,833  208,997  30,565  273,553  373,855  601,789  7,317,925  9,089,309 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 20,853  38,290  83  63  51  131  -  -  20,987  38,484 
รายได้รวม 6,812,525  8,043,260  121,916  209,060  30,616  273,684  373,855  601,789  7,338,912  9,127,793 

                    
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้                    
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง -  -  121,916  209,060  30,616  273,684  373,855  601,789  526,387  1,084,533 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 6,812,525  8,043,260  -  -  -  -  -  -  6,812,525  8,043,260 
รวมรายได้ 6,812,525  8,043,260  121,916  209,060  30,616  273,684  373,855  601,789  7,338,912  9,127,793 

                    
ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานก่อนหกัภาษี 3,218,910  3,498,621  22,187  84,853  (49,338)  133,311  112,651  245,578  3,304,410  3,962,363 

                    

                    

                    

                    

                    

                    
  
  



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 
 ส่วนงานที่ 1  ส่วนงานที่ 2  ส่วนงานที่ 3  ส่วนงานที่ 4  รวม 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงาน                    
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 18,201,477  23,660,633  320,146  633,002  237,741  846,163  1,037,362  1,229,125  19,796,726  26,368,923 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 62,033  146,629  409  81  312  552  -  -  62,754  147,262 
รายได้รวม 18,263,510  23,807,262  320,555  633,083  238,053  846,715  1,037,362  1,229,125  19,859,480  26,516,185 

                    

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้                    
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง -  -  320,555  633,083  238,053  846,715  1,037,362  1,229,125  1,595,970  2,708,923 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 18,263,510  23,807,262  -  -  -  -  -  -  18,263,510  23,807,262 
รวมรายได้ 18,263,510  23,807,262  320,555  633,083  238,053  846,715  1,037,362  1,229,125  19,859,480  26,516,185 

                    
ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานก่อนหกัภาษี 10,006,469  10,491,856  24,543  275,332  (41,052)  426,438  300,298  501,847  10,290,258  11,695,473 
                    
สินทรัพยต์ามส่วนงาน                    
   ณ วนัท่ี 30 กนัยายน / 31 ธนัวาคม 161,737,675  125,257,550  389,048  412,227  1,288,328  1,187,514  9,693,937  8,386,812  173,108,988  135,244,103 

หน้ีสินตามส่วนงาน                    
   ณ วนัท่ี 30 กนัยายน / 31 ธนัวาคม 32,510,993  35,304,951  16,445  29,917  1,903,736  307,977  555,093  680,515  34,986,267  36,323,360 

                    
                    

 
 



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ส่วนงานที่ 1 ส่วนงานที่ 2  รวม 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้            

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง -  -  47,154  82,672  47,154  82,672 

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 3,848,152  4,070,611  -  -  3,848,152  4,070,611 
รวมรายได้ 3,848,152  4,070,611  47,154  82,672  3,895,306  4,153,283 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ส่วนงานที่ 1 ส่วนงานที่ 2  รวม 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้            

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง -  -  120,948  249,194  120,948  249,194 

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 9,948,025  12,109,294  -  -  9,948,025  12,109,294 
รวมรายได้ 9,948,025  12,109,294  120,948  249,194  10,068,973  12,358,488 

 



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การกระทบยอดก าไรหรือขาดทุนตามส่วนงานที่รายงาน 
 

 ส่วนงานธุรกจิ 
 ส าหรับงวดสามเดือน  ส าหรับงวดเกา้เดือน 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินไดจ้ากส่วนงานท่ีรายงาน 3,304,410  3,962,363  10,290,258  11,695,473 
        

ตดัรายการก าไรระหวา่งส่วนงาน 16,205  (26,180)  (2,495,005)  (86,157) 
จ านวนเงินท่ีไม่ไดปั้นส่วน        
รายไดอ่ื้น 429,808  602,763  3,867,060  1,768,402 

   ค่าใชจ่้ายอ่ืน (989,234)  (1,503,598)  (3,333,904)  (4,515,599) 
ส่วนแบ่งก าไรในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 186,824  359,437  871,513  954,060 
ก าไรรวมก่อนภาษีเงินได้ 2,948,013  3,394,785  9,199,922  9,816,179 

 

ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ 
 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศไทย ไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีมี
สาระส าคญั 
 

13 สัญญาเช่า 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2563 
ส าหรับ 

งวดสามเดือน 
 ส าหรับ 
งวดเกา้เดือน 

 ส าหรับ 
งวดสามเดือน 

 ส าหรับ 
งวดเกา้เดือน 

 (พันบาท) 

รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน        
ก าไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 1,017  2,795,939  1,135  3,362 
ดอกเบ้ียรับจากลูกหน้ีสญัญาเช่าเงินทุน 320,594  641,188  -11  -1 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า  321,117  963,751  233,652  672,523 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสั้น  24,294  79,513  11,330  38,119 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าต ่า 2,570  7,381 ¤  955  2,635 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ดิน 293,660  952,612 ¤  253,559  743,747 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชอ้าคารและ 
   ส่วนปรับปรุง 

 
430,959 

  
1,202,388 

¤   
476,394 

  
1,337,649 



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าท่ีแสดงในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับ
งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีจ านวน 2,835 ลา้นบาทและ 2,210 ลา้นบาท ตามล าดบั  

 
14 รายได้อ่ืน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
รายไดค่้าบริหารงาน 619,342  539,260  676,990  721,296 
ก าไรทางบญัชีจากสญัญาเช่าเงินทุน 2,799,860      -  3,362  1,659 
เงินชดเชยจากการประกนัภยั 323,928  14,927  3,259  5,112 
อ่ืน ๆ 213,592  406,412  370,336  474,897 
รวม 3,956,722  960,599  1,053,947  1,202,964 

 
ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรทางบญัชีจากสัญญาเช่าเงินทุนซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขในสัญญาเช่าช่วง
ทรัพยสิ์นโครงการศูนยก์ารคา้ของกลุ่มบริษทั 

 
15 ภาษีเงินได้ 
 

การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึ้นอยูก่บัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจ าปีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้ าหนกัท่ีคาดไวส้ าหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใชก้บัรายไดก่้อนภาษีเงินไดข้องงวดระหว่างกาล อตัราภาษีเงินไดท่ี้
แทจ้ริงในการด าเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 คือ ร้อยละ 15.2 
และร้อยละ 17.9 (2562: ร้อยละ 17.9 และ 17.8) ส าหรับกลุ่มบริษทั และร้อยละ 14.6 และร้อยละ 8.7 (2562: ร้อยละ 
1.7 และ 4.1) ส าหรับบริษทั การเปล่ียนแปลงในอตัราภาษีเงินได้ท่ีแทจ้ริงมีสาเหตุหลกัจากรายไดจ้ากกิจการใน
ประเภทท่ีไม่ตอ้งเสียภาษี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ืองเก่ียวกบัเงินปันผลรับและก าไรจากกองทุนรวมและกองทรัสตท่ี์
ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในประเทศไทย  



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 เงินปันผล 
 
ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก
ก าไรสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.8 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 3,576.6 ลา้นบาท โดยลดลงจาก
อตัราเดิมท่ีก าหนดจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 1.3 บาท ตามมติเดิมของประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 
20 กุมภาพนัธ์ 2563 ซ่ึงเป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย
เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนมิถุนายน 2563 
 

17 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม  
 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม  แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูล
มูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหากมูลค่าตาม
บญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล  

 
  งบการเงินรวม 

  มูลค่าตามบัญชี   มูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563  

 
มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไร 
หรือขาดทุน 

 มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไร
ขาดทุน

เบด็เสร็จอื่น 

 

 ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 
  (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน            
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน            
   เงินลงทุนในตราสารทุน  -  2   2  -  - 
   เงินลงทุนในตราสารหน้ี  2,026  -   -  2,026  - 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน            
   เงินลงทุนในตราสารทุน  -  1,198   1,075  123  - 
   เงินลงทุนในตราสารหน้ี  143  -   2  141  - 

  



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  มูลค่าตามบัญชี   มูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563  

 
มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไร 
หรือขาดทุน 

 มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไร
ขาดทุน

เบด็เสร็จอื่น 

 

 ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 
  (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน            
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน            
  เงินลงทุนในตราสารทุน  -  2   2  -  - 
  เงินลงทุนในตราสารหน้ี  666  -   -  666  - 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน            
   เงินลงทุนในตราสารทุน  -  1,076   1,075  1  - 
   เงินลงทุนในตราสารหน้ี  2  -   2  -  - 

 

 งบการเงินรวม  
มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม  

  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (ล้านบาท) 
31 ธันวาคม 2562          
สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรม 

         

ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 1,494  1,494  -  -  1,494 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความตอ้งการ          
   ของตลาดท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 1,139  -  1,139  -  1,139 
          
สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่
ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม   

  

     
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (4,970)  -  -  (4,967)  (4,967) 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินและผูล้งทุน          
   สถาบนัท่ีจะถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (3,769)  -  (1,410)  (2,387)  (3,797) 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินและผูล้งทุนสถาบนั (24,471)  -  (2,495)  (22,343)  (24,838) 

  



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 
   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (ล้านบาท) 
31 ธันวาคม 2562          
สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่ 
   วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

     

    
ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 1,494  1,494  -  -  1,494 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความตอ้งการ          
   ของตลาดท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 534  -  534  -  534 
          
สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่
ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม   

   

    
เงินลงทุนในกองทุนรวม 5,444  -  8,237  -  8,237 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (3,600)  -  -  (3,600)  (3,600) 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินและผูล้งทุน 
   สถาบนัท่ีจะถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (2,369)  

 
- 

  
-  (2,387)  (2,387) 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินและผูล้งทุน 
   สถาบนั (19,481)  

 
- 

  
-  (19,840)  (19,840) 

 

เคร่ืองมือทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
 

ประเภท  เทคนิคการประเมินมูลค่า 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
หรือขาดทุน 

 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน 

 
ความเส่ียงด้านเครดติ 
 
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาประมาณการโดยพิจารณาผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอาย ุผลขาดทุนดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีประมาณการ
โดยอา้งอิงขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัลูกหน้ี
และประเมินสภาวะเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั 

  



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ณ วันที่ 30 กนัยายน 2563 ลูกหน้ีการคา้  
ค่าเผือ่ผลขาดทุน 
จากการดอ้ยค่า 

 
ลูกหน้ีการคา้ 

 ค่าเผือ่ผลขาดทุน 
จากการดอ้ยค่า 

 (พันบาท) 
บุคคลธรรมดา - กจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั        
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 9,090  (65)  4,922  (39) 
เกินก าหนดช าระ        
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 140,558  (1,008)  76,478  (608) 
   3 - 6 เดือน 19,072  (138)  10,026  (80) 
   6 - 12 เดือน 22,411  (157)  10,883  (86) 
   มากกวา่ 12 เดือน 12,126  (2,109)  4,984  (1,048) 
รวม 203,257  (3,477)  107,293  (1,861) 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (3,477)    (1,861)   
สุทธิ 199,780    105,432   

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ณ วันที่ 30 กนัยายน 2563 ลูกหน้ีการคา้  
ค่าเผือ่ผลขาดทุน 
จากการดอ้ยค่า 

 
ลูกหน้ีการคา้ 

 ค่าเผือ่ผลขาดทุน 
จากการดอ้ยค่า 

 (พันบาท) 
นิติบุคคล - กจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั        
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 805,954  (3,127)  525,507  (2,068) 
เกินก าหนดช าระ        
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 1,815,949  (6,670)  1,187,433  (4,674) 
   3 - 6 เดือน 351,936  (1,295)  193,484  (761) 
   6 - 12 เดือน 253,367  (912)  141,137  (556) 
   มากกวา่ 12 เดือน 140,860  (34,497)  77,618  (20,277) 
รวม 3,368,066  (46,501)  2,125,179  (28,336) 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (46,501)    (28,336)   

สุทธิ 3,321,565    2,096,843   

  



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลูกหน้ีการค้า งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 (พันบาท) 

ณ วันที่ 30 กนัยายน 2563    

กจิการที่เกีย่วข้องกนั    
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 198,730  179,154 
เกินวนัครบก าหนดช าระ :    

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 525,058  342,671 
3 - 6 เดือน 213,766  128,112 
6 - 12 เดือน 151,418  53,206 
มากกวา่ 12  เดือน 33,678  25,378 

รวม 1,122,650  728,521 

 
ลูกหน้ีการค้า งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 (พันบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562    

กจิการที่เกีย่วข้องกนั    
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 133,375  129,130 
เกินวนัครบก าหนดช าระ :    

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 140,180  179,914 
3 - 6 เดือน 30,381  17,737 
6 - 12 เดือน 9,289  5,921 
มากกวา่ 12  เดือน 31,890  17,701 

รวม 345,115  350,403 

    
เงินมดัจ ารับจากลูกคา้ท่ีมียอดคา้งช าระเกินวนัครบก าหนดช าระ 862,754  416,468 

    
  



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลูกหน้ีการค้า งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562    

บุคคลและกจิการอื่น    
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 219,114  164,650 
เกินวนัครบก าหนดช าระ :    

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 553,051  330,089 
3 - 6 เดือน 95,403  62,889 
6 - 12 เดือน 82,601  39,471 
มากกวา่ 12 เดือน 90,924  68,629 

รวม 1,041,093  665,728 
หัก  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (30,502)  (18,309) 
สุทธิ 1,010,591  647,419 

    
เงินมดัจ ารับจากลูกคา้ท่ีมียอดคา้งช าระเกินวนัครบก าหนดช าระ 6,432,217  2,896,130 

 

18 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 (ล้านบาท) 
ภาระผกูพนัของรายจ่ายฝ่ายทนุ        
สญัญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้        
อาคารและงานระบบสาธารณูปโภค 3,318  606  2,697  271 
        

ภาระผกูพนัอื่น ๆ        
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 921  750  375  378 
สญัญาบริการ 105  156  -  - 
สญัญาโครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่ง 
   การพฒันา 703 

  
1,325 

  
- 

  
- 

รวม 1,729  2,231  375  378 

        



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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19 คดฟ้ีองร้อง 
 

ในระหว่างปี 2560 บริษัท เบย์วอเตอร์ จ ากัด ถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งจากบุคคลธรรมดา โดยฟ้องขอให้บริษัท  
เบยว์อเตอร์ จ ากดั จดทะเบียนให้ใชท้างเขา้ออกเป็นภาระจ ายอมหรือขอให้ศาลแพ่งพิพากษาให้ทางพิพาทเป็นทาง
สาธารณะซ่ึงในเดือนมีนาคม 2561 ศาลแพ่งไดมี้ค าสั่งใหย้กค าร้องของบุคคลธรรมดาดงักล่าว และเม่ือเดือนมกราคม 
2563 ศาลอุทธรณ์ไดมี้ค าพิพากษายนื (ยกฟ้อง) ตามค าพิพากษาศาลชั้นตน้ อยา่งไรก็ตามบุคคลธรรมดาดงักล่าวไดย้ืน่
ฎีกาคดัคา้นค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ในเดือนสิงหาคม 2563 ศาลฎีกาไดมี้ค าสั่งยกค าร้องและไม่รับ
ฎีกาของโจทก ์จึงถือวา่คดีส้ินสุด 

 

20 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

20.1 ในเดือนตุลาคม 2563 บริษทัไดอ้อกตัว๋แลกเงินอาย ุ3 เดือน มูลค่ารวม 2,000 ลา้นบาท และครบก าหนดไถ่ถอนใน 
เดือนมกราคม 2564 

 

20.2 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมติัในหลกัการการโอนกิจการทั้งหมดของ
บริษทั ซีพีเอน็ ระยอง จ ากดั ใหแ้ก่บริษทั ซีพีเอน็ โคราช จ ากดั ซ่ึงทั้งสองบริษทัเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 
 

21 การจัดประเภทรายการใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงินปี 2562  และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและเกา้
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการน าเสนองบการเงิน
ระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563 การจัดประเภทรายการอ่ืนท่ีมี
สาระส าคญัมีดงัน้ี 

 

 2562 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 
 
 

จดัประเภท
ใหม่ 

 
 

หลงัจดั
ประเภทใหม่ 

 
 

ก่อนจดั
ประเภทใหม่ 

 
 

จดัประเภท
ใหม่ 

 
 

หลงัจดั
ประเภทใหม่ 

 (พันบาท) 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ            
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
   วันที่ 30 กนัยายน 2562 

           

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและ            
   ใหบ้ริการ 7,726,204  278,766  8,004,970    3,943,582  127,029  4,070,611 
รายไดอ้ื่น 602,723  (278,766)  323,957       536,613  (127,029)  409,584 
   -      -   
            



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 2562 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 
 
 

จดัประเภท
ใหม่ 

 
 

หลงัจดั
ประเภทใหม่ 

 
 

ก่อนจดั
ประเภทใหม่ 

 
 

จดัประเภท
ใหม่ 

 
 

หลงัจดั
ประเภทใหม่ 

 (พันบาท) 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ            
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 
   วันที่ 30 กนัยายน 2562 

           

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและ            
   ใหบ้ริการ 22,878,364  782,269  23,660,633  11,752,443  356,851  12,109,294 
รายไดอ้ื่น 1,742,868  (782,269)  960,599    1,559,815  (356,851)  1,202,964 
   -      -   

 
การจดัประเภทรายการใหม่น้ี เน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัมากกวา่ 
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