
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 
 



 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
(กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ 
ผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึง
หมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืน ๆ 
 
ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจ้า 
ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดย
สภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติั
ตามความรับผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้
ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณา      
ในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 
 

การรับรู้รายได ้
อา้งถึงหมายเหตุ 4 (ถ) และ 5 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวอย่างไร 
รายได้จากการให้เช่าและการให้บริการเป็นบัญชีท่ีมี
จ านวนเงินท่ีเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน รายได้
ดงักล่าวข้ึนอยูก่บัสัญญาเช่าและสัญญาบริการท่ีมีจ านวน
มาก ซ่ึงมีความหลากหลายของขอ้ตกลงและเง่ือนไขใน
แต่ละสัญญา รวมถึงการให้ส่วนลดค่าเช่าและค่าบริการ
แก่ผูเ้ช่า โดยในปี 2563 กลุ่มบริษทัไดมี้การพิจารณาให้
ส่วนลดแก่ผูเ้ช่าในศูนยก์ารคา้ท่ีไดรั้บผลกระทบจากโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายการดงักล่าว
ถือเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า อีกทั้งมีจ านวนเงินท่ี
เป็นสาระส าคญั 
 
ดังนั้นความถูกต้องและครบถ้วนของการรับรู้รายได้ท่ี
เก่ียวข้องกับสัญญาเช่าและสัญญาบริการดังกล่าวเป็น
เร่ืองท่ีขา้พเจา้ใหค้วามส าคญั 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 

- การท าความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการรับรู้รายไดโ้ดย
การสอบถามผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง และอ่านตวัอยา่งสัญญา
เช่าและสัญญาบริการ เพื่อท าความเขา้ใจขอ้ตกลงและ
เง่ือนไขท่ีส าคญั เพื่อช่วยในการระบุความเส่ียงจากการ
รับรู้รายไดท่ี้ไม่เหมาะสมท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายไดป้ระเภท
ต่าง ๆ  

- การทดสอบการควบคุมภายในของระบบบัญชีรายได้ 
รวมถึงการควบคุมหลกัท่ีควบคุมดว้ยบุคคลากร ซ่ึงไดแ้ก่
แต่ไม่จ ากดัเพียงการควบคุมการอนุมติัสัญญาเช่าและการ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขของสัญญาเช่าและการบนัทึกขอ้มูล
เหล่าน้ีเขา้สู่ระบบบญัชี การควบคุมในการออกใบแจ้ง
หน้ีและขั้นตอนการรับช าระเงิน การควบคุมการอนุมติั 
การใหส่้วนลดค่าเช่าและการออกใบลดหน้ี  

- การทดสอบการควบ คุมด้ว ยระบบสารสน เทศ 
ท่ีเก่ียวกับกระบวนการรับรู้รายได้ด้วยความช่วยเหลือ
ของผูเ้ช่ียวชาญด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ 
เคพีเอ็มจี ซ่ึงท าการทดสอบการควบคุมระบบงานของ
การก าหนดราคาค่าเช่า ระบบงานของการออกใบแจง้หน้ี 
และการเช่ือมโยงขอ้มูลไปยงัการบนัทึกบญัชีรับรู้รายได ้

- การสุ่มทดสอบการบนัทึกรายไดจ้ากการให้เช่าและการ
ให้บริการโดยเปรียบเทียบกบัขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ี
ระบุในสัญญาเช่า กบัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนการให้
ส่วนลด การรับช าระเงิน และ 
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การรับรู้รายได ้
อา้งถึงหมายเหตุ 4 (ถ) และ 5 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวอย่างไร 

- การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล  ให้
เ ป็นไปตามมาตรฐานการร าย ง านทางก า ร เ งิ น 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
ข้อมลูและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 
1) ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 ซ่ึงไดอ้ธิบายถึงผลกระทบต่อกลุ่มบริษทัจากการน านโยบาย

การบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 

2) ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 ซ่ึงอธิบายถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า 2019 ต่อธุรกิจของกลุ่มบริษทัและบริษทั แผนการจดัการของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว รวมถึง
การน าแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 มาถือปฏิบติัในงบการเงินส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 
ทั้งน้ีความเห็นของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 
 
ข้อมลูอ่ืน  
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียม      
ใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 
ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอ่ืน
ตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัท าแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจ้า หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
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เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้
ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและขอใหท้ าการแกไ้ข 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้
สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั
และบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์
การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดด าเนินงาน
หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือ    
ทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงิน    
เฉพาะกิจการเหล่าน้ี 
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  



 
 

5 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ใน        
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก   
การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซง            
การควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ 
ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้อบบัญชี 
ของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้
การเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจ้าข้ึนอยู่กับ
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มี 
การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่    

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง 
การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็น 
ของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่า 
มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแล ขา้พเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย
เร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือ
ในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะ 
จากการส่ือสารดงักล่าว  
 
 
 
(วรรณาพร จงพีรเดชานนท)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  
เลขทะเบียน 4098 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
18 กมุภาพนัธ์ 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 7,218,687,997 2,053,237,349 6,156,826,415 649,670,842
ลูกหน้ีการคา้ 6, 31 3,571,263,150 1,355,706,522 2,387,223,030 997,821,590
ลูกหน้ีอ่ืน 6 2,057,258,780 3,606,333,839 1,153,827,033 1,520,065,160
อสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพ่ือขาย 8, 18 9,032,387,201 8,361,607,398 -                    -                    
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                   -                   83,212,196        32,176,407
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - เงินลงทุนในตราสารทุน
   และตราสารหน้ี (2562 : เงินลงทุนช่ัวคราว) 31 2,006,244,162 1,001,374,831 426,500,747 537,300,004
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 23,885,841,290 16,378,259,939 10,207,589,421 3,737,034,003

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - เงินลงทุนในตราสารทุน
   และตราสารหน้ี (2562 : เงินลงทุนระยะยาวในกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน
   และเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน) 31 1,955,956,969 1,756,375,684 1,187,909,480 1,494,028,984
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 18 1,000,000 1,000,000 -                     -                     
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกองทนุรวม 10 -                     -                     30,653,089,348 28,022,904,562
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 5,730,869,437 7,357,462,849 7,963,673,686 7,886,680,686
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 2,454,331,140 4,809,159,317 318,689,900 287,324,900
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ 6 -                     2,309,616,000 -                     2,309,616,000
ลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุน 6, 33 16,397,781,538 -                     -                     -                     
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 932,282,123 5,166,689,978 31,050,237,874 23,014,714,771
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 12, 18 159,982,702,777 104,503,446,798 82,639,887,483 35,146,877,316
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13, 18 3,241,510,575 1,596,512,025 546,389,601 464,352,353
ค่าความนิยม 15 1,036,491,639 1,036,491,639 -                     -                     
สิทธิการเช่า 16, 18 -                   20,782,536,590 -                    11,135,836,612
เงินประกนัการทาํสัญญาเช่าช่วงทรัพยสิ์น 6 -                   -                   -                    9,000,000,000
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 28 3,392,385,670 2,226,344,210 2,107,949,533 993,043,494
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 6, 17 2,762,353,489 2,009,139,132 717,841,393 521,023,120
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 197,887,665,357 153,554,774,222 157,185,668,298 120,276,402,798

รวมสินทรัพย์ 221,773,506,647 169,933,034,161 167,393,257,719 124,013,436,801

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หน้ีสินหมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 18 11,732,000,000 4,970,000,000 11,182,000,000 3,600,000,000
เจา้หน้ีการคา้ 6 911,171,489 1,694,324,758 402,231,841 865,741,094
เจา้หน้ีอ่ืน 6, 19 4,913,224,111 5,563,848,687 2,295,636,872 2,441,619,212
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2,111,591,362 -                   1,870,787,415   -                    
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6, 18 226,249,340 125,761,218 10,504,749,722 9,861,746,046
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18 6,172,903,428 3,769,203,285 5,009,903,428 2,369,203,285
รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ท่ีถึงกาํหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 6 1,905,361,362 1,842,399,134 238,122,008 232,756,104
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 483,540,665 921,155,034 129,521,515 304,363,662
เจา้หน้ีผูรั้บเหมาก่อสร้าง 2,098,047,208 2,188,285,081 785,080,169 689,210,346
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 30,554,088,965 21,074,977,197 32,418,032,970 20,364,639,749

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6, 18 724,338,063     692,724,451     7,615,430,893   8,105,328,264    
เงินกูย้ืมระยะยาว 18 27,630,459,673 24,470,814,350 24,062,613,467 19,480,968,144  
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 6 43,486,788,889 -                   30,390,016,513 -                    
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 28 2,623,959,102  1,974,785,570  -                    -                    
รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ 6, 33 30,649,055,873 32,292,675,950 3,927,941,810   3,946,068,786    
เงินมดัจาํรับจากลูกคา้ 6 7,865,714,904  8,027,661,841  4,672,980,251   3,760,455,004    
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 20 730,904,814     649,366,793     583,220,761      517,839,842      
ประมาณการหน้ีสินจากการร้ือถอนและการบูรณะ 384,188,218     287,057,469     278,633,045      287,057,470      
เงินคํ้าประกนัสิทธิการเช่า 6 707,362            707,362            -                    -                    
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 114,096,116,898 68,395,793,786 71,530,836,740 36,097,717,510

รวมหนีสิ้น 144,650,205,863 89,470,770,983 103,948,869,710 56,462,357,259

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุน้
  ทุนจดทะเบียน
  (หุ้นสามัญจํานวน 4,488,000,000 หุ้น 
  มูลค่า 0.5 บาทต่อหุ้น) 2,244,000,000 2,244,000,000 2,244,000,000 2,244,000,000
  ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
  (หุ้นสามัญจํานวน 4,488,000,000 หุ้น 
  มูลค่า 0.5 บาทต่อหุ้น) 2,244,000,000 2,244,000,000 2,244,000,000 2,244,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 21 8,558,557,850 8,558,557,850 8,558,557,850 8,558,557,850
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้
      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 23 224,400,000 224,400,000 224,400,000 224,400,000
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 58,695,563,519 61,457,082,400 53,566,498,768 56,666,056,436
หุน้ทุนซ้ือคืน 22 (761,216,026)      -                     (761,216,026)      -                     
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 23 (171,256,961)      (355,632,169)      (387,852,583)      (141,934,744)      
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 68,790,048,382 72,128,408,081 63,444,388,009 67,551,079,542
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 11 8,333,252,402 8,333,855,097 -                     -                     
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 77,123,300,784 80,462,263,178 63,444,388,009 67,551,079,542

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 221,773,506,647 169,933,034,161 167,393,257,719 124,013,436,801

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการ 6, 24 24,848,318,512 31,843,166,597 13,642,321,554 16,222,490,322 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการศูนยอ์าหาร 6, 24 446,087,025    851,460,677    169,233,861      333,825,349     
รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม 24 306,073,926    1,120,527,271 -                     -                    
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 24 2,261,550,432 2,904,236,972 -                     -                    
รายไดจ้ากการลงทุน 6 1,098,703,393 187,169,749    2,948,987,809   15,550,850,092 
รายไดอ่ื้น 6, 25 4,200,381,217 1,683,415,423 1,454,660,417   2,028,045,346   
รวมรายได้ 33,161,114,505 38,589,976,689 18,215,203,641 34,135,211,109 

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ 6 13,055,138,129 15,480,793,657 8,363,191,878   8,650,472,549   
ตน้ทุนจากการใหบ้ริการศูนยอ์าหาร 6 303,888,654    393,999,648    100,715,275      145,721,989     
ตน้ทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม 166,181,377    378,503,657    -                     -                    
ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 1,511,846,567 1,833,045,051 -                     -                    
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 6 5,535,522,280 6,838,814,813 3,542,245,095   4,498,908,542
รวมค่าใช้จ่าย 20,572,577,007 24,925,156,826 12,006,152,248 13,295,103,080 

กําไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน
ตน้ทุนทางการเงิน 6 (1,864,971,756) (811,468,750)   (2,062,521,895)  (1,183,462,145)  
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ และบริษทัร่วม
   ท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 9 1,041,591,853 1,292,258,297 -                     -                    
กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 11,765,157,595 14,145,609,410 4,146,529,498   19,656,645,884 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 28 (2,148,442,833) (2,336,357,717) (385,522,938)     (1,041,171,683)  
กําไรสําหรับปี 9,616,714,762 11,809,251,693 3,761,006,560   18,615,474,201 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
สาํหรับปีส้ินสุด สาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม วนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการที่อาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 22,337,440        (176,866,113)     -                     -                     
ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน 28 -                     71,566,027 -                     70,596,239        
รวมรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลงั 22,337,440        (105,300,086)     -                     70,596,239        

รายการที่จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกาํหนดใหว้ดัมูลค่า
   ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 28 161,354,598      -                     (245,917,839)     -                     
รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลงั 161,354,598      -                     (245,917,839)     -                     
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี 183,692,038      (105,300,086)     (245,917,839)     70,596,239        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 9,800,406,800 11,703,951,607 3,515,088,721   18,686,070,440 

การแบ่งปันกําไร
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 9,557,096,859   11,738,404,950 3,761,006,560   18,615,474,201 
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 11 59,617,903        70,846,743 -                     -                     
กําไรสําหรับปี 9,616,714,762 11,809,251,693 3,761,006,560   18,615,474,201 

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 9,741,472,067   11,690,846,511 3,515,088,721   18,686,070,440 
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 11 58,934,733        13,105,096 -                     -                     
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 9,800,406,800 11,703,951,607 3,515,088,721   18,686,070,440 

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 29 2.13                   2.62                   0.84                   4.15                   

(บาท)

สาํหรับปีส้ินสุด สาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม วนัท่ี 31 ธนัวาคม

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลกาํไร
ผลต่างของ (ขาดทุน) ส่วนเกินทุน รวม รวมส่วนของ ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ อตัราแลกเปลี่ยน จากการวดัมูลค่า จากการรวมธุรกิจ องคป์ระกอบอื่น ผูถ้ือหุน้ ส่วนไดเ้สีย
ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ จากการแปลงค่า สินทรัพย์ ภายใตก้าร ของ ของบริษทั ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน ทางการเงิน ควบคุมเดียวกนั ส่วนของผูถ้ือหุน้ ใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 2,244,000,000   8,558,557,850 224,400,000 55,007,135,395 (52,507,608)   (201,194,346)  (54,371,775)     (308,073,729)   65,726,019,516  8,449,717,523 74,175,737,039 

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนผู้ถือหุ้น
   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
    เพิ่มหุน้สามญั -                    -                   -                   -                     -                 -                 -                   -                   -                     (24,316,290)     (24,316,290)       
   เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 30 -                    -                   -                   (4,936,595,279)   -                 -                 -                   -                   (4,936,595,279)  (78,732,000)     (5,015,327,279)  
   รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                    -                   -                   (4,936,595,279)   -                 -                 -                   -                   (4,936,595,279)  (103,048,290)   (5,039,643,569)  

   การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย
   การไดม้าซึ่งส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
      ซึ่งอาํนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง 10 -                    -                   -                   (351,862,666)      -                 -                 -                   -                   (351,862,666)     (25,919,233)     (377,781,899)     
   รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                    -                   -                   (351,862,666)      -                 -                 -                   -                   (351,862,666)     (25,919,233)     (377,781,899)     

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                    -                   -                   (5,288,457,945)   -                 -                 -                   -                   (5,288,457,945)  (128,967,523)   (5,417,425,468)  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
   กาํไร -                    -                   -                   11,738,404,950  -                 -                 -                   -                   11,738,404,950  70,846,743      11,809,251,693 
   กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                    -                   -                   -                     (119,124,467) 71,566,027     -                   (47,558,440)     (47,558,440)       (57,741,646)     (105,300,086)     
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                    -                   -                   11,738,404,950  (119,124,467) 71,566,027     -                   (47,558,440)     11,690,846,510  13,105,097      11,703,951,607 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2,244,000,000   8,558,557,850 224,400,000   61,457,082,400 (171,632,075) (129,628,319)  (54,371,775)   (355,632,169) 72,128,408,081 8,333,855,097 80,462,263,178

งบการเงินรวม
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

(บาท)

กาํไรสะสม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้  
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลต่างของ ส่วนเกินทุน รวม รวมส่วนของ ส่วนของ
ทุนเรือนหุ้น อตัราแลกเปลี่ยน สาํรอง จากการรวมธุรกิจ องคป์ระกอบอื่น ผูถ้ือหุ้น ส่วนไดเ้สีย
ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ หุ้นทุน จากการแปลงค่า การเปลี่ยนแปลง ภายใตก้าร ของ ของบริษทั ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร ซื้อคืน งบการเงิน ในมูลค่ายตุิธรรม ควบคุมเดียวกนั ส่วนของผูถ้ือหุ้น ใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 ตามทีร่ายงานในปีก่อน 2,244,000,000      8,558,557,850   224,400,000   61,457,082,400    -                   (171,632,075)    (129,628,319)    (54,371,775)      (355,632,169)    72,128,408,081      8,333,855,097     80,462,263,178      
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                       -                    -                 (8,742,026,084)     -                   -                   -                    -                   -                   (8,742,026,084)      (2,675,118)           (8,744,701,202)       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 2,244,000,000      8,558,557,850   224,400,000   52,715,056,316    -                   (171,632,075)    (129,628,319)    (54,371,775)      (355,632,169)    63,386,381,997      8,331,179,979     71,717,561,976      

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนผู้ถือหุ้น
   เงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
   การซื้อหุ้นทุนซื้อคืน 22 -                       -                    -                 -                       (761,216,026)    -                   -                    -                   -                   (761,216,026)         -                      (761,216,026)          
   เงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั 30 -                       -                    -                 (3,576,589,656)     -                   -                   -                    -                   -                   (3,576,589,656)      (56,862,310)         (3,633,451,966)       
   รวมเงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                       -                    -                 (3,576,589,656)     (761,216,026)    -                   -                    -                   -                   (4,337,805,682)      (56,862,310)         (4,394,667,992)       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
   กาํไร -                       -                    -                 9,557,096,859      -                   -                   -                    -                   -                   9,557,096,859        59,617,903          9,616,714,762        
   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                       -                    -                 -                       -                   23,020,610       161,354,598      -                   184,375,208     184,375,208          (683,170)              183,692,038           
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                       -                    -                 9,557,096,859      -                   23,020,610       161,354,598      -                   184,375,208     9,741,472,067        58,934,733          9,800,406,800        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 2,244,000,000      8,558,557,850 224,400,000 58,695,563,519  (761,216,026)  (148,611,465)   31,726,279      (54,371,775)    (171,256,961)  68,790,048,382    8,333,252,402   77,123,300,784     

งบการเงินรวม
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

กาํไรสะสม

(บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้  
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บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ผลกาํไร (ขาดทุน)
ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ จากการวดัมูลค่า รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร สินทรัพยท์างการเงิน ผูถ้ือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 2,244,000,000   8,558,557,850   224,400,000   42,987,177,514 (212,530,983)        53,801,604,381

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนผู้ถือหุ้น
   การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
   เงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั 30 -                -                -               (4,936,595,279) -                        (4,936,595,279)
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                -                -               (4,936,595,279) -                        (4,936,595,279)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
   กาํไร -                -                -               18,615,474,201 -                        18,615,474,201
   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                -                -               -                  70,596,239           70,596,239      
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                -                -               18,615,474,201 70,596,239           18,686,070,440

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 2,244,000,000 8,558,557,850 224,400,000  56,666,056,436 (141,934,744)        67,551,079,542

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุน้

ทุนเรือนหุน้ สาํรอง
ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ หุน้ทุน การเปลี่ยนแปลง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร ซื้อคืน ในมูลค่ายตุิธรรม ผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่รายงานในปีก่อน 2,244,000,000 8,558,557,850 224,400,000    56,666,056,436 -                (141,934,744)     67,551,079,542  
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                -                -                 (3,283,974,572) -               -                    (3,283,974,572)  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 2,244,000,000 8,558,557,850 224,400,000    53,382,081,864 -                (141,934,744)     64,267,104,970  

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนผู้ถือหุ้น
   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
   การซื้อหุน้ทุนซื้อคืน 22 -                 -                 -                 -                    (761,216,026) -                    (761,216,026)     
   เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 30 -                 -                 -                 (3,576,589,656) -                -                    (3,576,589,656)  
   รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนผู้ถือหุ้น -                 -                 -                 (3,576,589,656) (761,216,026) -                    (4,337,805,682)  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
   กาํไร -                 -                 -                 3,761,006,560   -                -                    3,761,006,560    
   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                 -                 -                 -                    -                (245,917,839)     (245,917,839)     
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                 -                 -                 3,761,006,560   -                (245,917,839)     3,515,088,721    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 2,244,000,000 8,558,557,850 224,400,000    53,566,498,768 (761,216,026) (387,852,583)     63,444,388,009  

งบการเงินเฉพาะกจิการ

(บาท)

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรสาํหรับปี 9,616,714,762      11,809,251,693   3,761,006,560     18,615,474,201      
ปรับรายการท่ีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
อสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขายลดลงจากการโอน
     เป็นตน้ทุนขาย 1,511,846,567      1,833,045,051     -                        -                         
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 7,906,273,454      7,116,898,885     5,025,903,078     3,126,548,615        
รายไดจ้ากการลงทุน (1,098,703,393)     (187,169,749)      (2,948,987,809)    (15,550,850,092)    
ตน้ทุนทางการเงิน 1,864,971,756      811,468,750        2,062,521,895     1,183,462,145        
(กลบัรายการ) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 21,644,864           (15,505,315)         12,427,979           (5,797,787)              
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 108,111                56,981,896 55,329                  10,097,854             
กาํไรจากการขายสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในตราสารทุน -                        (48,941,617)         -                        (48,941,617)            
กาํไรจากการขายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในตราสารหน้ี (12,136,830)          (6,773,793)           (10,828,596)          (6,449,377)              
(กาํไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ (2,569,655,733)     (1,651,964)           4,200,523             1,940,977               
รับรู้รายไดค่้าเช่ารับล่วงหนา้ (2,371,297,395)     (1,878,052,127)   (237,770,142)        (221,307,371)          
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 89,869,818           201,691,121 71,237,469           161,729,789           
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย (1,041,591,853)     (1,295,501,982)   -                        -                         
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (1,564,287)            33,609,677          -                        -                         
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน 79,408,383           192,118,451        -                        -                         
(กาํไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรม - เงินลงทุนในตราสารหน้ี 2,747,721             -                       (45,775)                 -                         
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 2,148,442,833      2,336,357,717     385,522,938         1,041,171,683        

16,147,078,778    20,957,826,694   8,125,243,449     8,307,079,020        
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ (2,237,201,492)       (61,576,100)           (1,401,829,419)      (154,685,158)          
ลูกหน้ีอื่น 1,359,658,505        (557,802,649)        366,451,762          (371,507,438)          
อสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขาย (2,075,105,779)       (1,981,901,213)     -                         -                          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น (1,934,017,910)       614,300,093 75,893,000            (77,065,754)            
เจา้หน้ีการคา้ (783,153,269)          (200,036,003)        (463,509,253)         46,466,546
เจา้หน้ีอื่น (1,265,459,390)       (719,231,428)        (1,018,658,142)      (281,584,155)          
รายไดค่้าเช่ารับล่วงหนา้ 790,639,546           1,982,646,600 225,009,070          1,670,240,626
เงินมดัจาํรับจากลูกคา้ (161,946,937)          335,141,886 912,525,247          158,229,877
จ่ายผลประโยชนพ์นกังาน (8,331,798)              (13,653,850)           (5,856,550)             (8,171,333)              
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 9,832,160,254        20,355,714,030     6,815,269,164       9,289,002,231        
ภาษีเงินไดจ่้าย (2,070,794,583)     (2,584,463,889)   (876,927,659)        (1,011,133,105)       
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 7,761,365,671      17,771,250,141   5,938,341,505     8,277,869,126        

วนัท่ี 31 ธนัวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 45,657,261             41,234,236            506,277,632          619,243,022           
เงินปันผลรับ 939,833,294           1,053,942,734       2,270,943,889       15,069,828,537      
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในตราสารหน้ีเพิ่มข้ึน (ลดลง) (993,414,399)        (947,371,608)        120,395,468          (483,696,024)          
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ (108,358,000)          (2,126,027,397)     (429,926,385)         (457,057,682)          
เงินสดรับจากการจาํหน่ายและรับคืนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 683,683,536           -                         999,600                 300,000                  
เงินสดจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ -                          (2,309,616,000)     -                         (2,309,616,000)       
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในตราสารทุน -                          (98,298,426)           -                         (73,125,000)            
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในตราสารทุน -                          560,349,250          -                         560,349,250           
เงินสดจ่ายใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (568,731,667)          (551,299,493)        (13,904,742,686)    (17,041,303,614)    
เงินสดรับชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 169,810,000           -                         5,989,782,592       10,238,284,064
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (6,430,363,103)       (6,282,122,909)     (2,116,905,320)      (948,387,196)          
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (468,160,473)          (211,075,777)        (128,454,208)         (136,837,230)          
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (15,569)                   (3,676,086)             -                         -                          
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสิทธิการเช่า -                          (3,290,602,281)     -                         (1,461,698,012)       
เงินสดจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและสิทธิการเช่า (280,287,223)          (228,220,975)        (324,642,574)         (69,669,249)            
เงินสดจ่ายชาํระเจา้หน้ีสิทธิการเช่า -                          (418,017,667)        -                         -                          
เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช่าและอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 300,292,018           136,554,305 164,422,594          93,000,870
เงินสดจ่ายเพื่อชาํระเงินประกนัการทาํสัญญาเช่าช่วงทรัพยสิ์น -                          -                         -                         (9,000,000,000)       
เงินสดจ่ายเพื่อชาํระเจา้หน้ีผูรั้บเหมาก่อสร้าง (1,022,186,363)       (1,221,972,671)     (252,365,811)         (908,341,308)          
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (7,732,240,688)     (15,896,220,765) (8,104,215,209)    (6,308,725,572)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั -                          10,222,888 -                         -                          
ดอกเบ้ียจ่าย (775,941,165)          (966,667,807)        (1,136,761,133)      (1,124,478,908)       
เงินปันผลจ่ายใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั (3,633,080,187)       (5,014,931,019)     (3,576,218,187)      (4,936,199,019)       
เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (2,164,921,112)       (2,709,608)             (1,820,802,078)      (1,852,916)              
เงินสดรับจากการออกหุน้สามญัของบริษทัยอ่ยใหก้บั
     ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                          (377,481,898)        -                         -                          
เงินสดจ่ายจากการเปลี่ยนแปลงส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของใน
     บริษทัยอ่ยท่ีไม่ไดมี้ผลทาํใหสู้ญเสียการควบคุม -                          (24,616,290)           -                         -                          
เงินสดท่ีจ่ายใหก้บัผูเ้ป็นเจา้ของเพื่อซ้ือหุน้ทุนของกิจการ (761,216,026)          -                         (761,216,026)         -                          
เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 115,350,000           1,228,327,392       3,918,391,396       7,037,890,496        
เงินสดจ่ายเพื่อชาํระเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          (330,000,000)        (3,763,161,410)      (11,301,007,571)    
เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินและผูล้งทุนสถาบนั 48,462,000,000      32,638,778,000 46,352,000,000     26,700,000,000
เงินสดจ่ายเพื่อชาํระเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินและผูล้งทุนสถาบนั (36,128,203,285)    (29,826,878,273)   (31,539,203,285)    (19,705,028,571)    
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 5,113,988,225      (2,665,956,615)   7,673,029,277     (3,330,676,489)       

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี
วนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)

วนัท่ี 31 ธนัวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด 

2563 2562 2563 2562

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 5,143,113,208      (790,927,239)      5,507,155,573     (1,361,532,935)       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 2,053,237,349        3,021,030,701       649,670,842          2,011,203,777        
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงงบการเงิน 22,337,440             (176,866,113)        -                         -                          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม 7,218,687,997      2,053,237,349     6,156,826,415     649,670,842           

รายการท่ีไม่กระทบเงินสด
โอนเงินสดจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ไปเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                         2,309,616,000 -                          
เจา้หน้ีผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ียงัไม่ไดรั้บชาํระเงิน 839,956,526           548,250,934          448,839,379          594,355,271
เจา้หน้ีการคา้จากอสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขายท่ียงัไม่ไดช้าํระเงิน 118,745,187           177,734,504          -                         -                          
ตน้ทุนการกูย้มืท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย์ 198,672,017           164,421,292          7,350,090 6,068,736
ส่วนไดเ้สียท่ีถือหุน้ก่อนซ้ือ 2,273,917,116        -                         -                         -                          
รับโอนภาระหน้ีสินจากสัญญาซ้ือหุน้สามญั 5,067,579,115        -                         -                         -                          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี
วนัท่ี 31 ธนัวาคม วนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
18



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
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หมายเหตุ  สารบัญ  
    

1  ขอ้มูลทัว่ไป  
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน  
3  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี  
4  นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  
5  ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
6  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
7  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
8  อสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขาย  
9  เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้  
10  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกองทุนรวม   
11  ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม  
12  อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  
13  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
14  สญัญาเช่า   
15  ค่าความนิยม  
16  สิทธิการเช่า  
17  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  
18  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย  
19  เจา้หน้ีอ่ืน  
20  ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน  
21  ทุนเรือนหุน้  
22  หุน้ทุนซ้ือคืน  
23  ส ารอง  
24  ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้  
25  รายไดอ่ื้น  
26  ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน  
27  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ  
28  ภาษีเงินได ้  
29  ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน  
30  เงินปันผล  
31  เคร่ืองมือทางการเงิน  



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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หมายเหตุ  สารบัญ  
32  การบริหารจดัการทุน  
33  การใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์  
34  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  
35  คดีฟ้องร้อง  
36  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  
37  การจดัประเภทรายการใหม่  

  



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2564 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งปีไดแ้ก่ บริษทั เซ็นทรัล โฮลด้ิง จ ากดั (ถือหุน้ร้อยละ 26.2) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึน
ในประเทศไทย 
 
บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการเป็นผูพ้ฒันาโครงการใหม่ ๆ และรับบริหารโครงการต่าง ๆ โดยก่อสร้างอาคาร
ส านกังานและอาคารศูนยก์ารคา้เพื่อให้เช่า ให้บริการดา้นสาธารณูปโภคภายในศูนยก์ารคา้ ให้บริการศูนยอ์าหาร 
และใหค้ าปรึกษาดา้นการบริหารและการจดัการอสงัหาริมทรัพย ์รายละเอียดของบริษทัยอ่ย กองทุนรวม บริษทัร่วม 
การร่วมคา้และกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ไดเ้ปิดเผยเพิ่มเติมไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ขอ้ 6, 9 และ 10 และมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
   ประเทศ  บริษัทถือหุ้นร้อยละ 
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 เซ็นทรัล เวิลด ์จ ากดั (1) (2) (4) (7)  ไทย  100.0  100.0 
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 จ ากดั (1) (4)  ไทย  100.0  100.0 
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา ชลบุรี จ ากดั 
   (อยู่ระหว่างช าระบัญชี) (1) (2) (4)  ไทย  100.0  100.0 
บริษทั ซีพีเอน็ เรซซิเดน้ซ์ จ  ากดั (10)   ไทย  100.0  100.0 
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (1) (2) (4)  ไทย  100.0  100.0 
บริษทั ซีพีเอน็ โกบอล จ ากดั (6)  ไทย  100.0  100.0 
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา ไนน์ สแควร์ จ ากดั (1) (2)  ไทย    93.3    93.3 
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   ประเทศ  บริษัทถือหุ้นร้อยละ 
ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ  ที่กจิการจัดตั้ง  2563  2562 
     (ร้อยละ) 
บริษัทย่อยทางตรง (ต่อ)        
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 
บริษทั ซีพีเอน็ คอมเพลก็ซ์ จ  ากดั (6)  ไทย  99.9  99.9 
บริษทั ซีพีเอน็ ซิต้ี จ  ากดั (6)  ไทย  99.9  99.9 
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   ประเทศ  บริษัทถือหุ้นร้อยละ 
ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ  ที่กจิการจัดตั้ง  2563  2562 
     (ร้อยละ) 
บริษัทย่อยทางอ้อม (ต่อ)        
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 
   (อยู่ระหว่างช าระบัญชี) 

 
(11) 

  
ไทย 

  
100.0 

  
100.0 

บริษทั รัชดา แอสเซทส์ โฮลด้ิง จ ากดั (6)  ไทย  100.0  100.0 
Chipper Global Limited (6)  บริติชเวอร์จิน  100.0  100.0 
บริษทั เบยว์อเตอร์ จ ากดั (1)  ไทย  50.0  - 
        
กองทุนรวม        
กองทุนรวมธุรกิจไทย 4  (6)  ไทย  100.0  100.0 
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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 างบการเงิน 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 
งบการเงินน้ีจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้ 
โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง     
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัไดมี้การออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุง
ใหม่นั้น มีผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มริษทั 
 
กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 9) รวมถึงมาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ี
เก่ียวขอ้ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นคร้ังแรกซ่ึงไดเ้ปิดเผย
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปฏิบติัตามแนว
ปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 5  
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นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้น
งวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนต่องบการเงินจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาด
วา่ไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 
 

(ข) สกลุเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน   
 

งบการเงินน้ีน าเสนอเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั  
 

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ    
 
ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณ
การและขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการ
ทบทวนอยา่งต่อเน่ือง  การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 
(1) การใชว้ิจารณญาณ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชว้ิจารณญาณในการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดต่อ
จ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ประกอบดว้ยหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี 

 

หมายเหตุ 4 (ฎ), 14 สญัญาเช่า 
- การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
- กลุ่มบริษทัพิจารณาถึงความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิต่ออายุสัญญา

เช่าหรือไม่ 
- กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิยกเลิกสญัญาเช่าหรือไม่ 
- กลุ่มบริษทัไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท่ี์ผูเ้ป็น

เจา้ของพึงไดรั้บใหก้บัผูเ้ช่าช่วงหรือไม่ 
หมายเหตุ 5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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(2) ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงมีความเส่ียง
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีจะส่งผลให้ตอ้งมีการปรับปรุงท่ีมีสาระส าคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ในปีบญัชีถดัไป ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี 

 
หมายเหตุ 4 (ฎ) การก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มท่ีใชใ้นการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสญัญาเช่า 
หมายเหตุ 4 (ธ), 28 การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได ้และการคาดการณ์ก าไรทางภาษีในอนาคตท่ีจะน า 

   ขาดทุนทางภาษีไปใชป้ระโยชน์ 
หมายเหตุ 4 (ณ) การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าประมาณการหน้ีสิน 
หมายเหตุ 4 (ฒ), 20 การวดัมูลค่าภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ 

   เก่ียวกบัขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
หมายเหตุ 5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
หมายเหตุ 8 การประมาณการตน้ทุนทั้งหมดท่ีจะใชใ้นการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 
หมายเหตุ 8 การประมาณการค่าเผือ่ขาดทุนจากการลดมูลค่าของอสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขาย 
หมายเหตุ 15 การทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเก่ียวกบัการใชข้อ้สมมติท่ีส าคญัในการ  

   ประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
หมายเหตุ 31 การวดัมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจาก

สัญญาเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการก าหนดอตัราสูญเสียถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 
(Weighted-average loss rate)  

หมายเหตุ 31 การวดัมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีน าขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดม้าใช ้
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3 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 
 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน
และ TFRS 16 เป็นคร้ังแรก ผลกระทบของส่วนของผูถื้อหุน้จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี มีดงัน้ี 
 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี หมายเหต ุ ก าไรสะสม  ก าไรสะสม 
  (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - ตามท่ีรายงาน  61,457        56,666 
ลดลงเน่ืองจาก     
การถือปฏิบติัตาม TFRS 16 - สุทธิภาษีเงินได ้ ข   (8,742)  (3,284) 
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่       52,715       53,382 

 
(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมอืทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินด้วยวิธีปรับปรุง
ผลกระทบสะสมกบัก าไรสะสมและองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดงันั้น กลุ่ม
บริษทัจึงไม่ปรับปรุงขอ้มูลท่ีน าเสนอในปี 2562 และไม่น าขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติักบัขอ้มูลเปรียบเทียบ 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินน้ีใหข้อ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงิน
และหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของ
อนุพนัธ์ โดยรายละเอียดของนโยบายการบญัชีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 4 (ง) และขอ้ 4 (ฏ) ผลกระทบจากการถือ
ปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัน้ี 

 
  



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
  

    28 

(ก.1) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
 

TFRS 9 ก าหนดการจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (FVOCI) และมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน (FVTPL) โดยจดั
ประเภทตามลกัษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพยท์างการเงินและโมเดลธุรกิจในการบริหารจดัการ
สินทรัพยท์างการเงินนั้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัอาจเลือกก าหนดให้วดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนทั้งน้ีเม่ือก าหนดแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้ TFRS 9 ยกเลิกการจดัประเภท
ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ และเงินลงทุนทัว่ไปตามท่ีก าหนด
โดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 (TAS 105) 
 
ตาม TFRS 9 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายจะรับรู้ดอกเบ้ียรับและ
ดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง เดิมกลุ่มบริษทัรับรู้ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ีย
ตามสัญญา 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัตั้งใจจะถือตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดจ านวน 123 ลา้นบาท และ 
1 ลา้นบาท ตามล าดบั เพื่อวตัถุประสงค์ทางกลยุทธ์ในระยะยาว กลุ่มบริษทัเลือกก าหนดให้เงินลงทุน
ดงักล่าวเป็นเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ทั้งน้ี ผลก าไร (ขาดทุน) 
สะสมจากการวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวจะไม่ถูกจดัประเภทไปยงัก าไรหรือขาดทุนใน
ภายหลงั  
 

(ก.2) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 
 
TFRS 9 แนะน าวิธีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองเคร่ืองมือทางการเงิน 
ในขณะท่ี เดิมกลุ่มบริษทัประมาณการค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการ
คาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ TFRS 9 ก าหนดให้ใชว้ิจารณญาณในการประเมินว่า
การเปล่ียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนอยา่งไร 
และพิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนัก ทั้งน้ี การพิจารณาด้อยค่าดังกล่าวจะถือปฏิบติักับสินทรัพย์
ทางการเงินท่ี วดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญาและเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ี
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า ซ่ึงไม่รวมเงินลงทุนใน 
ตราสารทุน 
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(ก.3) อนุพนัธ์ 
 
ตาม TFRS 9 อนุพนัธ์ทั้งหมดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

(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 

 (ล้านบาท) 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเพิ่มข้ึน  56,431  30,000 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มข้ึน 1,559  91 
สิทธิการเช่าลดลง (20,783)  (11,136) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเพิ่มข้ึน 792  737 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพิ่มข้ึน 46,744  22,904 
ก าไรสะสมลดลง (8,742)  (3,284) 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมลดลง (3)  - 
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ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม TFRS 16  งบการเงินรวม  
งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 

 (ล้านบาท) 

การวัดมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่า     
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 71,282  31,637 
ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการส าหรับ - สญัญาเช่าระยะสั้น (8)  - 
                                                          - สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า (10)  (3) 
 71,264  31,634 
มูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ีคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่ม  
 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 46,744  22,904 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีรับรู้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -  - 
หนีสิ้นตามสัญญาเช่าที่รับรู้ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 46,744  22,904 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ร้อยละต่อปี)  2.88  2.73 

 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสญัญาเช่าขา้งตน้แสดงเป็นส่วนหน่ึงของส่วนงาน 1 และส่วนงาน 2 
 

4 นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 
 

นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
ยกเวน้ท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 

 

(ก) เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
 
งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั บริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สียของกลุ่ม
บริษทัในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
 
การรวมธุรกิจ 
 
กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือการควบคุมถูกโอนไปยงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีท่ี
เป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 
วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอ  านาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ 
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ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้จ านวน
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หักดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายติุธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและ
หน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไปหน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อข้ึนเพื่อจ่ายช าระ
ให้แก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ยงัรวมถึง
มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  
 
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจ และวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
ณ ทุกวนัท่ีรายงานการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึง
เกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกับการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืน ๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
หากการบนัทึกบญัชีเม่ือเร่ิมแรกส าหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ี                
การรวมธุรกิจเกิดข้ึน กลุ่มบริษทัประมาณการมูลค่าของรายการซ่ึงขอ้มูลทางบญัชียงัไม่สมบูรณ์เพื่อรายงาน มูลค่า
ประมาณการดงักล่าวจะถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพย ์หรือหน้ีสินเพิ่มเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดั
มูลค่า เพื่อสะทอ้นผลของขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึง
ขอ้มูลดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจ านวนต่าง ๆ ท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ 
 
การซื้อแบบทยอยซื้อ 
 
ในการรวมธุรกิจท่ีด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซ้ือ กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนท่ีกลุ่มบริษทั
ถืออยูใ่นผูถู้กซ้ือก่อนการรวมธุรกิจใหม่ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนในก าไร
หรือขาดทุน มูลค่าของส่วนไดเ้สียในผูถู้กซ้ือก่อนการรวมธุรกิจท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะถูกจดั
ประเภทใหม่เป็นก าไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑเ์ดียวกนัเสมือนวา่ไดข้ายเงินลงทุนดงักล่าวออกไป   
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การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 
 
การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนับนัทึกบญัชีโดยใช้วิธีเสมือนว่าเป็นวิธีการรวมส่วนไดเ้สีย โดยวิธีการ
ดงักล่าวผูซ้ื้อตอ้งรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของธุรกิจท่ีถูกซ้ือดว้ยมูลค่าตามบญัชีของธุรกิจดงักล่าวตามงบการเงิน
รวมของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด ณ วนัท่ีเกิดรายการ ส่วนต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของธุรกิจท่ีถูกน ามา
รวมดงักล่าวกบัค่าตอบแทนท่ีจ่ายรับรู้เป็นส่วนเกินหรือส่วนขาดจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัใน
ส่วนของผูถื้อหุ้น รายการส่วนเกินหรือส่วนขาดจะถูกโอนไปยงัก าไรสะสมเม่ือมีการขายเงินลงทุนในธุรกิจท่ีซ้ือ
ดงักล่าวไป  
 
ผลการด าเนินงานของธุรกิจท่ีถูกซ้ือจะรวมอยู่ในงบการเงินรวมของผูซ้ื้อนับตั้งแต่วนัท่ีตน้งวดของงบการเงิน
เปรียบเทียบหรือวนัท่ีธุรกิจเหล่านั้นอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัแลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า จนถึงวนัท่ีการ
ควบคุมส้ินสุด 
 
บริษัทย่อย 
 
บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้  านาจเหนือกิจการนั้นท าให้
เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมนบั
แต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  
 
ส่วนได้เสียท่ีไม่มอี านาจควบคุม  
 
ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า
จากผูถู้กซ้ือ 
 
การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ท าใหก้ลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจการควบคุมจะบนัทึก
บญัชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจา้ของ 
 

  



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
  

    34 

การสูญเสียการควบคุม  
 
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก 
รวมถึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนั้น   ก าไร
หรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย
เดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
 
ส่วนได้เสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย 
 
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
 
บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัโดยมีอ านาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบายทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว  การร่วมคา้
เป็นการร่วมการงานท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมการงาน
นั้นมากกวา่การมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น 
 
ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมและการร่วมคา้บนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน    
ซ่ึงรวมถึงตน้ทุนการท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่ม
บริษทัสูญเสียความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั หรือการควบคุมร่วม 
 
การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหวา่งกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายไดห้รือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการระหวา่งกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม  ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการกบับริษทัร่วมและการร่วมคา้กนัถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูก
ลงทุนนั้น  ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มี
หลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 
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(ข) เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมค้า 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่า
เผือ่การดอ้ยค่า 
 
ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้บนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ย
ราคาทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุนการท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินเฉพาะกิจการ
จนถึงวนัท่ีบริษทัสูญเสียความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั การควบคุม หรือการควบคุมร่วม 
 
การจ าหน่ายเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชี จะถูกบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุน 
 
ในกรณีท่ีบริษทัจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู ่การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไปและเงิน
ลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด  
 

(ค) เงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงานแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ใน 
การด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น  
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่าใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 
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หน่วยงานในต่างประเทศ  
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมท่ีเกิดข้ึน
จากการซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา 
ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเวน้ผลต่างจากการแปลง
ค่าท่ีถูกปันส่วนใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 
เม่ือหน่วยงานต่างประเทศถูกจ าหน่ายส่วนได้เสียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนท่ีท าให้สูญเสียการควบคุมความมี
อิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญ หรือการควบคุมร่วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวข้องกับ
หน่วยงานต่างประเทศนั้นต้องถูกจัดประเภทเป็นก าไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหน่ึงของก าไรขาดทุนจากการ
จ าหน่าย หากกลุ่มบริษทัจ าหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเพียงบางส่วนแต่ยงัคงมีการควบคุม ผลสะสมตอ้งถูกปัน
สัดส่วนใหก้บัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม หากกลุ่มบริษทัจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้
เพียงบางส่วนโดยท่ีกลุ่มบริษทัยงัคงมีอิทธิพลหรือการควบคุมร่วมท่ีมีสาระส าคญัอยู ่กลุ่มบริษทัตอ้งจดัประเภทยอด
สะสมบางส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นก าไรหรือขาดทุน 
 
รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีกบัหน่วยงานในต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายว่าจะมี
แผนการช าระหน้ีหรือไม่มีความเป็นไปไดว้่าจะช าระเงินในอนาคตอนัใกล ้ ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน
จากรายการทางการเงินดงักล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้
ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามีการ
จ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป  
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(ง) เคร่ืองมือทางการเงิน 
 
นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
 
(ง.1) การรับรู้รายการและการวัดมลูค่าเม่ือเร่ิมแรก  

 
ลูกหน้ีการคา้ ตราสารหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูอ้อก และเจ้าหน้ีการคา้รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือมีการออก 
ตราสารเหล่านั้น สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินอ่ืน ๆ ทั้ งหมดรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือ 
กลุ่มบริษทัเป็นคู่สญัญาตามขอ้ก าหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น  
 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหา
เงินท่ีมีนัยส าคญั หรือวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน) จะวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมบวกตน้ทุนการท ารายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสาร ลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มี
องคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญัวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาของการท ารายการ สินทรัพยท์าง
การเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน วดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ย
มูลค่ายติุธรรม 

 
(ง.2) การจัดประเภทรายการและการวัดมลูค่าภายหลงั  
 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การจัดประเภท 
 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดั
มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน  
 
สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเวน้แต่กลุ่มบริษทัมี
การเปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดงักล่าวสินทรัพยท์างการเงินท่ีไดรั้บ
ผลกระทบทั้งหมดจะถูกจดัประเภทรายการใหม่โดยทนัทีเป็นตน้ไปนับจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการจดั
ประเภท  
 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดถู้กก าหนดให้วดัมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะถูกวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน              
ตดัจ าหน่ายหากเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ดงัต่อไปน้ี  
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- ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับกระแสเงินสดตามสญัญา และ 
- ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และ
ดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้

 
ตราสารหน้ีท่ีไม่ไดถู้กก าหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนไดห้ากเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ดงัต่อไปน้ี  
- ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อ
ขายสินทรัพยท์างการเงิน และ 

- ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และ
ดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้

 
ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ไดถื้อไวเ้พื่อคา้ กลุ่มบริษทัอาจเลือกให้เงิน
ลงทุนดงักล่าวแสดงการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ซ่ึงการเลือกน้ี
สามารถเลือกไดเ้ป็นรายเงินลงทุนและเม่ือเลือกแลว้ไม่สามารถแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้ 
 
สินทรัพยท์างการเงินทั้งหมดท่ีไม่ไดจ้ดัประเภทให้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตามท่ีไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้จะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ซ่ึง
รวมถึงสินทรัพยอ์นุพนัธ์ทั้งหมด ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัสามารถเลือกใหสิ้นทรัพยท์างการ
เงินท่ีเขา้ขอ้ก าหนดในการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ถูก
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนหากการก าหนดดงักล่าวช่วยขจดัหรือลดความไม่สอดคลอ้ง
อยา่งมีนยัส าคญัซ่ึงอาจเกิดข้ึนซ่ึงเม่ือเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้ 

 
สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินโมเดลธุรกิจ  
 
กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจของสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือไวใ้นระดบัพอร์ตโฟลิโอ เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีดี
ท่ีสุดท่ีจะสะทอ้นวิธีการจดัการธุรกิจและเป็นขอ้มูลท่ีน าเสนอใหแ้ก่ผูบ้ริหาร ขอ้มูลท่ีใชใ้นการพิจารณารวมถึง  
 

- นโยบายและวตัถุประสงคข์องพอร์ตโฟลิโอและการด าเนินงานตามนโยบายดงักล่าวในทางปฏิบติั โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกลยุทธ์ของผูบ้ริหารเก่ียวกบัการรับดอกเบ้ียรับตามสัญญา การด ารงระดบัอตัราดอกเบ้ีย การจบัคู่
ระหว่างระยะเวลาของสินทรัพยท์างการเงินกบัระยะเวลาของหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือกระแสเงินสดออกท่ี
คาดการณ์หรือรับรู้กระแสเงินสดผา่นการขายสินทรัพยท์างการเงิน 

- วิธีการประเมินผลการด าเนินงานของพอร์ตโฟลิโอและการรายงานใหผู้บ้ริหารของกลุ่มบริษทั 
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- ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของโมเดลธุรกิจ (และสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือตามโมเดล
ธุรกิจ) และกลยทุธ์ในการบริหารจดัการความเส่ียง 

- วิธีการประมาณผลตอบแทนใหผู้จ้ดัการเงินลงทุน (เช่น ผลตอบแทนอา้งอิงจากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์
บริหารจดัการหรืออา้งอิงตามการรับกระแสเงินสดตามสัญญา) และ 

- ความถ่ี ปริมาณและเวลาท่ีขายในงวดก่อน เหตุผลท่ีขายและการคาดการณ์การขายในอนาคต  
 
การโอนสินทรัพยท์างการเงินไปยงับุคคลท่ีสามท่ีไม่เขา้เง่ือนไขการตดัรายการออกจากบญัชีจะไม่ถือเป็นการ
ขายซ่ึงสอดคลอ้งกบัการรับรู้รายการสินทรัพยอ์ยา่งต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั 
 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีถือไวเ้พื่อคา้หรือใชใ้นการบริหารและประเมินผลงานดว้ยมูลค่ายติุธรรมจะถูกวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  

 
สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบีย้จากยอด
คงเหลือของเงินต้นหรือไม่  

 

ส าหรับวตัถุประสงคข์องการประเมินน้ี 
“เงินตน้” หมายถึง มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก 
“ดอกเบ้ีย” หมายถึง ส่ิงตอบแทนจากมูลค่าเงินตามเวลาและความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัจ านวนเงินตน้ท่ี
คา้งช าระในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหน่ึงและความเส่ียงในการกูย้ืมโดยทัว่ไป และตน้ทุน (เช่น ความเส่ียง
ดา้นสภาพคล่องและค่าใชจ่้ายในการบริหาร) รวมถึงอตัราก าไรขั้นตน้  
 

ในการประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียหรือไม่ กลุ่มบริษทัพิจารณา
ขอ้ก าหนดตามสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงรวมถึงการประเมินว่าสินทรัพยท์างการเงินประกอบดว้ย
ขอ้ก าหนดตามสัญญาท่ีสามารถเปล่ียนแปลงระยะเวลาและจ านวนเงินของกระแสเงินสดตามสัญญาซ่ึงอาจท า
ใหไ้ม่เขา้เง่ือนไข ในการประเมิน กลุ่มบริษทัพิจารณาถึง  
- เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงเป็นเหตุใหมี้การเปล่ียนแปลงจ านวนเงินและเวลาของกระแสเงินสด 
- เง่ือนไขท่ีอาจเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียตามสญัญา ซ่ึงรวมถึงอตัราดอกเบ้ียผนัแปร และ 
- เ ง่ือนไขเม่ือสิทธิเรียกร้องของกลุ่มบริษัทถูกจ ากัดเฉพาะกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ตามท่ีก าหนด  
(เช่น สินทรัพยท์างการเงินท่ีผูใ้หกู้ไ้ม่มีสิทธิไล่เบ้ีย)  
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สินทรัพย์ทางการเงิน - การวัดมลูค่าภายหลงัและก าไรและขาดทุน 
 

สินทรัพยท์างการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือ
ขาดทุน 
 

 สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม ก าไรและขาดทุนสุทธิ
รวมถึงรายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 

 

สินทรัพยท์างการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
ตดัจ าหน่าย 

 สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ีย
ท่ีแท้จริง ราคาทุนตัดจ าหน่ายลดลงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่า รายได้
ดอกเบ้ีย ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดัรายการออกจาก
บญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  

 
เงินลงทุนในตราสาร
หน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม รายไดด้อกเบ้ียค านวณ
โดยใช้วิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนและ               
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ก าไรและขาดทุนสุทธิอ่ืน
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเม่ือมีการตดัรายการออกจากบญัชี ก าไรและ
ขาดทุนสะสมท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะถูกจดัประเภทรายการใหม่
ไปยงัก าไรหรือขาดทุน  

 
เงินลงทุนในตราสาร
ทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้
ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่เงินปันผลดงักล่าวเป็นการคืนทุนของเงินลงทุน 
ก าไรและขาดทุนสุทธิอ่ืนรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและจะไม่ถูกจัด
ประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุน  
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หนีสิ้นทางการเงิน - การจัดประเภทรายการ การวัดมลูค่าในภายหลงัและก าไรและขาดทุน  
 

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุน หน้ีสินทางการเงินจะถูกจดัประเภทใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนหากใหถื้อไวเ้พื่อคา้ 
ถือเป็นอนุพนัธ์หรือก าหนดให้วดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยวิธีดงักล่าว หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมและรับรู้ก าไรและขาดทุนสุทธิ รวมถึงดอกเบ้ียจ่าย
ในก าไรหรือขาดทุน หน้ีสินทางการเงินอ่ืนท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
ดอกเบ้ียจ่ายและก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการ
ตดัรายการออกจากบญัชีใหรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

 
(ง.3) การตัดรายการออกจากบัญชี 
 

สินทรัพย์ทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะได้รับกระแสเงินสดจาก
สินทรัพยท์างการเงินหมดอายหุรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึงความเส่ียง
และผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอนหรือในกรณีท่ีกลุ่ม
บริษทัไม่ไดท้ั้งโอนหรือคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดและไม่ไดค้งไว้
ซ่ึงการควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน  
 
กลุ่มบริษทัเข้าท าธุรกรรมซ่ึงมีการโอนสินทรัพย์ท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ยงัคงความเส่ียงและ
ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในสินทรัพยท่ี์โอนหรือบางส่วนของสินทรัพย ์ใน
กรณีน้ี สินทรัพยท่ี์โอนจะไม่ถูกตดัรายการออกจากบญัชี  

 
หนีสิ้นทางการเงิน 

 
กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีเม่ือภาระผกูพนัตามสัญญาส้ินสุดลง ยกเลิก หรือหมดอาย ุ
กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีหากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและกระแสเงินสดจากการ
เปล่ียนแปลงหน้ีสินมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญั โดยรับรู้หน้ีสินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมท่ี
สะทอ้นเง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงแลว้  
 
การตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชี ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีท่ีตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ี
ตอ้งจ่าย (รวมถึงสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดท่ีไดโ้อนไปหรือหน้ีสินท่ีรับมา) รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
  

    42 

(ง.4) การหักกลบ 
 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะหักกลบกนัเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจ านวน
สุทธิก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิบงัคบัใชต้ามกฎหมายในการหกักลบจ านวนเงินท่ีรับรู้และกลุ่มบริษทัตั้งใจท่ีจะ
ช าระดว้ยจ านวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั  

 
(ง.5) อนุพันธ์ 

 
อนุพนัธ์รับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม และวดัมูลค่ายติุธรรมทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลก าไรหรือขาดทุนจาก
การวดัมูลค่ายติุธรรมใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 

 
นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 

 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกองทุนรวม บริษัทร่วมและการร่วมค้า 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกองทุนรวม บริษทัร่วมและการร่วมคา้ ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชี
โดยใชว้ิธีราคาทุน ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ในงบการเงินรวมใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 

 
เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุนอ่ืน 
 
ตราสารหน้ีซ่ึงกลุ่มบริษทัตั้งใจและสามารถถือจนครบก าหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด   
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนดแสดงในราคาทุนตดัจ าหน่ายหักดว้ยขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ผลต่าง
ระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหน้ีจะถูกตดัจ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดอายุของ
ตราสารหน้ีท่ีเหลือ 
 
ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พื่อคา้หรือตั้งใจถือ
ไวจ้นครบก าหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงใน
มูลค่ายุติธรรม และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของ
รายการท่ีเป็นตัวเงิน บันทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  เม่ือมีการตดัจ าหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุน
สะสมท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นโดยตรงเขา้ก าไรหรือขาดทุน ในกรณีท่ีเป็นเงินลงทุนประเภทท่ีมีดอกเบ้ีย 
จะตอ้งบนัทึกดอกเบ้ียในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  
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เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายจะใชร้าคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ีรายงาน 
 
การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงก าไรหรือขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้จะถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 
ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู ่การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไปและ
เงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด 
 
อนุพันธ์ 
 

อนุพนัธ์รับรู้รายการเม่ือใชสิ้ทธิในอนุพนัธ์ดงักล่าว 
 

(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท 
เผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็น
ส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 

 
(ฉ) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 

 
ลูกหน้ีรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสัญญา หากกลุ่มบริษทัรับรู้รายได้
ก่อนท่ีจะมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทน จ านวนส่ิงตอบแทนนั้นจะรับรู้เป็นสินทรัพยท่ี์เกิดจาก
สญัญา  
 
ลูกหน้ีวดัมูลค่าดว้ยราคาของรายการหักค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (2562: ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะ
สูญ) ซ่ึงประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ 
หน้ีสูญจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือเกิดข้ึน 
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(ช) อสังหาริมทรัพย์พฒันาเพือ่ขาย 
 
อสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขายคือ อสงัหาริมทรัพยท่ี์ถือไวด้ว้ยความตั้งใจในการพฒันาเพื่อขายในการด าเนินธุรกิจ
ปกติ  อสงัหาริมทรัพยน้ี์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่   
 
ตน้ทุนของอสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขายประกอบดว้ย ตน้ทุนท่ีดินซ่ึงรวมตน้ทุนในการไดม้า ค่าถมดิน ค่าใชจ่้าย
ในการพัฒนา ต้นทุนการกู้ยืม และค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ ท่ีเ ก่ียวข้อง ต้นทุนการกู้ยืมท่ีเ ก่ียวข้องกับการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกระทั่งการพัฒนาส าเ ร็จ ต้นทุนของ
อสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขายรวมการปันส่วนของค่าใชจ่้ายในการพฒันาสินทรัพยส่์วนกลางตามพื้นท่ีขาย 
 
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยประมาณการตน้ทุนในการ
พฒันาอสงัหาริมทรัพยจ์นกระทัง่การพฒันาส าเร็จและค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นโดยประมาณในการขาย  
 
เม่ือมีการขายอสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขาย ตน้ทุนของอสังหาริมทรัพยด์งักล่าวจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงวด
เดียวกนักบัท่ีมีการรับรู้รายไดท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 

(ซ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรวมถึงอสังหาริมทรัพยท่ี์ถือไวเ้ป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละอสังหาริมทรัพยท่ี์ถือ
โดยกลุ่มบริษทั ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากมูลค่าท่ีเพิ่มข้ึนหรือทั้งสองอยา่ง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไว้
เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือใหบ้ริการหรือใชใ้นการบริหารงาน 
 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า   
 
ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอ่ืนเพื่อใหอ้สังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอยูใ่นสภาพพร้อม
ใชง้านและรวมถึงตน้ทุนการกูย้มื 
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน คือผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนโดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
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ค่าเส่ือมราคาจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 
อาคารและส่วนปรับปรุง 20 - 30 ปี  
 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง 
 

(ฌ) ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 
การรับรู้และการวัดมลูค่า 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพื่อใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะ
สถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้มื ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ซ่ึงไม่สามารถท างาน
ไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นถือวา่ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 
 
ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัจะบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  
 

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจาก 
การจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
 

การจัดประเภทไปยงัอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใช้งานจากอสังหาริมทรัพยท่ี์มีไวใ้ช้งานไปยงัอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  ตอ้งวดั
มูลค่าอสงัหาริมทรัพยน์ั้นดว้ยราคาทุนและจดัประเภทเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน    
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ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 

ต้นทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์  ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 
และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่า
ตามบญัชี  ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
เม่ือเกิดข้ึน 
 

ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์
 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายกุารใชง้านโดยประมาณ
ของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 

อาคารและส่วนปรับปรุง 20 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง เคร่ืองใชส้ านกังาน และยานพาหนะ 5 - 15 ปี 
 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
 
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์ละมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบ
ปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 
(ญ) ค่าความนิยม 

 
ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัย่อย การรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยม ภายหลงัจากการรับรู้
เร่ิมแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม ส าหรับเงินลงทุนท่ีบนัทึก
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย มูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยมรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน และผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าในเงินลงทุนตอ้งไม่ถูกปันส่วนใหสิ้นทรัพยใ์ด ๆ ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนรวมถึงค่า
ความนิยม 
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(ฎ) สัญญาเช่า 
 

นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
 

ณ วนัเร่ิมต้นของสัญญากลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่  
กลุ่มบริษทัน าค านิยามของสัญญาเช่าตาม TFRS 16 มาใชใ้นการประเมินว่าสัญญานั้นให้สิทธิในการควบคุมการใช้
สินทรัพยท่ี์ระบุหรือไม่ 
  
ในฐานะผู้เช่า 
 
ณ วันท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า สัญญาท่ีมีส่วนประกอบท่ีเป็นสัญญาเช่า  
กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาใหก้บัแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑร์าคาขาย
ท่ีเป็นเอกเทศ ส าหรับสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยกลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะไม่แยกส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าและรับรู้
สญัญาเช่าและส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าเป็นสญัญาเช่าเพียงอยา่งเดียว  
 
กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ยกเวน้สัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยมี์มูลค่าต ่าหรือสญัญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุงเม่ือมี
การวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบด้วยจ านวนเงินท่ีรับรู้เม่ือ
เร่ิมแรกของหน้ีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยจ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือ
ก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลรวมกบัตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกและประมาณการตน้ทุนในการบูรณะและสุทธิจากส่ิงจูงใจ
ในสัญญาเช่าท่ีไดรั้บค่าเส่ือมราคารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนั
ส้ินสุดของอายุสัญญาเช่า เวน้แต่สัญญาเช่าดงักล่าวมีการโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์เช่าให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือ
ส้ินสุดสัญญาเช่า หรือตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ะทอ้นวา่กลุ่มบริษทัจะมีการใชสิ้ทธิในการซ้ือสินทรัพย ์ใน
กรณีน้ีสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะบนัทึกค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เช่า ซ่ึงก าหนดตาม
เกณฑเ์ดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง  
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หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 
คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสญัญาเช่า เวน้แต่อตัรานั้นไม่สามารถก าหนดได ้กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงิน
กูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงท่ีหกัส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าคา้งรับ ค่าเช่าผนัแปรท่ีข้ึนอยูก่บัดชันี
หรืออตัรา และจ านวนเงินท่ีคาดวา่ตอ้งจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ ค่าเช่ายงัรวมถึง จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย
ตามสิทธิเลือกซ้ือ สิทธิเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากกลุ่มบริษทัมีความ
แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใช้สิทธิ ค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยู่กบัดชันีหรืออตัราจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการ  
 
กลุ่มบริษทัก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มโดยน าอตัราดอกเบ้ียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลาย
แห่งและไดป้รับปรุงบางส่วนเพื่อใหส้ะทอ้นระยะเวลาของสญัญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยท่ี์เช่า 
 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และหน้ีสินตามสญัญาเช่าจะถูก          
วดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายสุญัญาเช่า การเปล่ียนแปลง ค่าเช่า การเปล่ียนแปลงประมาณการจ านวนเงิน
ท่ีคาดว่าตอ้งจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ หรือการเปล่ียนแปลงการประเมินการใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ สิทธิ
เลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เม่ือมีการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ 
จะปรับปรุงกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ หรือรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ 
 
ในฐานะผู้ให้เช่า 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า สัญญาท่ีมีส่วนประกอบท่ีเป็นสัญญาเช่ารายการ
หน่ึงหรือมากกว่าหรือมีส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีจะไดรั้บตามสัญญา
ใหก้บั แต่ละส่วนประกอบตามเกณฑร์าคาขายท่ีเป็นเอกเทศ 
 
เม่ือกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้หเ้ช่า กลุ่มบริษทัจะพิจารณา ณ วนัเร่ิมตน้ของสญัญาเช่าวา่ไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทน
ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดท่ีผูเ้ป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพยอ์า้งอิงไปให้แก่ผูเ้ช่าหรือไม่ หากมี สัญญาเช่า
ดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าเงินทุน หากไม่มี สญัญาเช่าดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน 
 
เม่ือกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้หเ้ช่าช่วง กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการสัญญาเช่าหลกัและสัญญาเช่าช่วงแยกต่างหากจากกนั และ
พิจารณาการจดัประเภทสัญญาเช่าช่วงโดยอา้งอิงสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้เกิดจากสัญญาเช่าหลกั หากสัญญาเช่าหลกั
เป็นสัญญาเช่าระยะสั้นท่ีกลุ่มบริษทัใชข้อ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการ กลุ่มบริษทัจะจดัประเภทสัญญาเช่าช่วงเป็น
สญัญาเช่าด าเนินงาน   



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
  

    49 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเช่าท่ีไดรั้บจากสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นรายไดค่้าเช่าดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า และ
แสดงเป็นส่วนหน่ึงของรายไดค่้าเช่า ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเพื่อการไดม้าซ่ึงสัญญาเช่าด าเนินงานจะรวม
เป็นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ให้เช่าและรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใชเ้กณฑ์
เดียวกนักบัรายไดค่้าเช่า ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีท่ีไดรั้บ 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้ลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุนดว้ยจ านวนเงินลงทุนสุทธิของสัญญาเช่า ซ่ึงประกอบดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของ
ค่าเช่าและมูลค่าคงเหลือท่ีไม่ไดรั้บประกนัคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า รายไดด้อกเบ้ียจากสัญญา
เช่าเงินทุนจะถูกปันส่วนในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีเพื่อสะทอ้นอตัราผลตอบแทนคงท่ีในแต่ละงวดของกลุ่ม
บริษทัท่ีไดจ้ากเงินลงทุนสุทธิคงเหลือตามสญัญาเช่า 
 
กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามขอ้ก าหนดการตดัรายการและการดอ้ยค่าตาม TFRS 9 กบัเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า (ดู
หมายเหตุขอ้ 4(ฏ)) กลุ่มบริษทัสอบทานมูลค่าคงเหลือท่ีไม่ไดรั้บประกนัท่ีประมาณการไว ้ซ่ึงใช้ในการค านวณ   
เงินลงทุนขั้นตน้ตามสญัญาเช่าอยา่งสม ่าเสมอ 
 
นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
 
ในฐานะผูเ้ช่า สัญญาเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์น
ท่ีเช่านั้นๆ ใหจ้ดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยท าสัญญาเช่าการเงินบนัทึก
เป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าแลว้แต่จ านวนใดจะ
ต ่ากว่า  หักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใช้จ่ายทาง
การเงิน และส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพื่อท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือ
ของหน้ีสิน  ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าอ่ืนไดจ้ดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานและค่าเช่าจ่ายบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดย
วิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ท่ีไดรั้บตามสัญญาเช่า จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่า
เช่าทั้งส้ินตามสัญญาตลอดอายสุัญญาเช่า ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตาม
ระยะเวลาท่ีคงเหลือของสญัญาเช่า เม่ือไดรั้บการยนืยนัการปรับค่าเช่า 
 
ในฐานะผูใ้ห้เช่า รายไดค่้าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
สัญญาเช่า ค่าใชจ่้ายเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของรายไดค่้าเช่าทั้งส้ิน
ตามสญัญา ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดข้ึน 
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การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น
ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยูก่บั
การใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  และขอ้ตกลงนั้นจะน าไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ท าใหก้ลุ่มบริษทัมี
สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือมีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนส าหรับสัญญาเช่า และส่วนท่ี
เป็นองคป์ระกอบอ่ืนโดยใชมู้ลค่ายติุธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปวา่เป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ให้รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจ านวนท่ีเท่ากบัมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจ านวนหน้ีสินจะลดลงตามจ านวนท่ีจ่าย และตน้ทุนทางการ
เงินตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั 
 
สิทธิการเช่า 

 
 สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

ค่าตัดจ าหน่าย 
 
ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของสญัญาเช่าดงัน้ี 

 
สิทธิการเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 30 ปี  
สิทธิการเช่าท่ีดิน 25 - 40 ปี  
 
สิทธิการใช้สินทรัพย์ 

 
สิทธิการใชสิ้นทรัพยแ์สดงในราคาทุน หกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 
ค่าตัดจ าหน่าย 
 
ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
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ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิทธิการใช้
สินทรัพย ์โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสิทธิการใชสิ้นทรัพยเ์ม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์      
 
ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์แสดงไดด้งัน้ี 
  

สิทธิการใชสิ้นทรัพย ์ 10 - 40 ปี 
 

วิธีการตดัจ าหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 
(ฏ) การด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 

 
 นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
ตดัจ าหน่าย (รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน รวมถึงเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการอ่ืน
และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั) เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

 

การวัดมลูค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้  
 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตดว้ยความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนกั ผล
ขาดทุนดา้นเครดิตค านวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บ (เช่น ผลต่างระหวา่งกระแสเงิน
สดท่ีกิจการจะตอ้งจ่ายตามสัญญาและกระแสเงินสดท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บ) ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน 

 
การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตนั้นค านวณดงัต่อไปน้ี 
- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหน้า ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนท่ี

คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการผิดเง่ือนไขตามสัญญาท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหน้าภายหลงัวนัส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน หรือ 

- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายขุองสัญญา ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนท่ีคาด
วา่จะเกิดข้ึนจากการผดิเง่ือนไขตามสญัญาท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาทั้งหมดท่ีเหลืออยูข่องสญัญา 
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ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีตามสัญญาเช่า วดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด
วา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองสัญญา ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีประมาณ
การโดยใชต้ารางการตั้งส ารอง ซ่ึงวิธีดงักล่าวมีการน าขอ้มูลผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนในอดีต การปรับปรุงปัจจยัท่ีมีความ
เฉพาะเจาะจงกบัลูกหน้ีนั้น ๆ และการประเมินทั้งขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนั 

 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตส าหรับสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน
ดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มข้ึนอยา่ง
มีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตนบัแต่การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่า         
ดา้นเครดิต ซ่ึงกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผือ่ผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองสญัญา 

 
ระยะเวลาสูงสุดท่ีใชใ้นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนพิจารณาจากระยะเวลาท่ียาวท่ีสุดตาม
สญัญาท่ีกลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิต  
 
กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่ความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัหากเกินก าหนดช าระ
มากกวา่ 30 วนั มีการเปล่ียนแปลงของอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีลดระดบัลงอยา่งมีนยัส าคญั มีการด าเนินงานท่ีถดถอย
อยา่งมีนยัส าคญัของลูกหน้ี หรือมีการเปล่ียนแปลงหรือคาดการณ์การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ีตลาด สภาวการณ์
ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายท่ีส่งผลในทางลบอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของลูกหน้ีในการจ่ายช าระภาระ
ผกูพนัใหก้บักลุ่มบริษทั 
 
กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผดิสญัญาเม่ือ  
- ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายช าระภาระผกูพนัดา้นเครดิตใหแ้ก่กลุ่มบริษทัไดเ้ตม็จ านวน อีกทั้งกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิในการ

ไล่เบ้ีย เช่น การยดึหลกัประกนั (หากมีการวางหลกัประกนั) หรือ  
- สินทรัพยท์างการเงินคา้งช าระเกินกวา่ 90 วนั 
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การประเมินการเพิ่มข้ึนของความเส่ียงดา้นเครดิตอยา่งมีนยัส าคญันั้นมีการประเมินทั้งแบบเป็นรายลูกหน้ีหรือแบบ
กลุ่ม ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน หากการประเมินความเส่ียงเป็นการประเมินแบบกลุ่มตอ้งมีการจดั
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินตามลกัษณะความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เช่น สถานการณ์คา้งช าระและอนัดบั
ความน่าเช่ือถือ  
 
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนมีการประเมินใหม่ ณ ส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน เพื่อสะท้อนการ
เปล่ียนแปลงของความเส่ียงดา้นเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก การเพิ่มข้ึนของ
ค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุน ค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็นรายการหักออก
จากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนซ่ึงกลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุนซ่ึงเป็นรายการเก่ียวเน่ืองกบั
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมกีารด้อยค่าด้านเครดิต 
 
ณ วนัท่ีรายงาน กลุ่มบริษทัประเมินวา่สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายและตราสารหน้ีท่ี  วดั
มูลค่าดว้ยมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตหรือไม่ สินทรัพยท์าง
การเงินมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงเหตุการณ์ซ่ึงส่งผลกระทบเชิง
ลบต่อกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตของสินทรัพยท์างการเงิน สถานการณ์ท่ีเป็นขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพย์
ทางการเงินเกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตรวมถึง การท่ีลูกหน้ีประสบปัญหาทางการเงินอยา่งมีนยัส าคญั การผดิสญัญา 
 
การตัดจ าหน่าย  
 
มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลวา่จะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยท่ี์มีการตดัจ าหน่ายแลว้ จะรับรู้เป็นการ
กลบัรายการการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีไดรั้บคืน 
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นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ใน
กรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน  
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึก
ในก าไรหรือขาดทุน 
 
เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความ
ชดัเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน
โดยไม่ตอ้งปรับกบัสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว ขาดทุนท่ีบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหวา่งราคาทุนท่ี
ซ้ือกบัมูลค่ายติุธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพยห์ักขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินนั้นๆ ซ่ึงเคยรับรู้
แลว้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหลกัทรัพยท่ี์ถือไวจ้นกวา่จะครบก าหนดท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  ค านวณ
โดยการหามูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  
 
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย ค านวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายติุธรรม 
 

(ฐ) การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 
 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ใน
กรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน ส าหรับค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือ ยงัไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนทุกปี 
ในช่วงเวลาเดียวกนั  
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไร
หรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พิ่มของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ใน
ส่วนของผูถื้อหุน้และมีการดอ้ยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
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การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน  
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง
สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึง
ภาษีเงินไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ 
ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 

การกลบัรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ี
ออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลง
ประมาณการท่ีใช้ในการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ี
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่
เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

(ฑ) หน้ีสินที่เกดิจากสัญญา 
 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาเป็นภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งโอนสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้ หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญารับรู้เม่ือ
กลุ่มบริษทัไดรั้บช าระหรือมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนท่ีเรียกคืนไม่ไดจ้ากลูกคา้ก่อนท่ีกลุ่ม
บริษทัรับรู้รายไดท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 

(ฒ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

โครงการสมทบเงิน 
 

ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ 

 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน ๆ  ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั  
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การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นจดัท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีได้รับ
อนุญาตเป็นประจ าทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ในการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจไดมี้การพิจารณาถึงความตอ้งการเงินทุนขั้นต ่าส าหรับโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทั  
 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใช้อัตราคิดลดท่ีใช้วดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์  
ณ ตน้ปี โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใด ๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงิน
และการจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้
รายการในก าไรหรือขาดทุน 
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทั รับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดข้ึน 
 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ช าระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
 

(ณ) ประมาณการหน้ีสิน 
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึน
ในปัจจุบนั อนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพนัได้อย่างน่าเช่ือถือ 
 และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระผูกพนัดงักล่าว 
ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนั       
ก่อนค านึงถึงภาษีเงินได ้เพื่อใหส้ะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินได้ ในตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียง
ท่ีมีต่อหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากเวลา ท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
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ประมาณการหนีสิ้นจากการร้ือถอนและการบูรณะ 
 
บริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอาคารและส่ิงปลูกสร้างดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการของตน้ทุน 
ค่าร้ือถอนท่ีจะเกิดข้ึน ณ วนัส้ินสุดสัญญาเช่า  หน้ีสินค่าร้ือถอนท่ีรับรู้คิดมาจากประมาณการตน้ทุนค่าร้ือถอน 
ในอนาคต โดยมีสมมติฐานต่าง ๆ เช่น ตน้ทุนประมาณการร้ือถอน ระยะเวลาร้ือถอน อตัราคิดลด และอตัราเงินเฟ้อ
ในอนาคต ประมาณการหน้ีสินจากการร้ือถอนและการบูรณะดงักล่าว ไดมี้การคิดลดกระแสเงินสด เพื่อให้เป็น
มูลค่าปัจจุบนั และแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนสินทรัพย ์
 

(ด) การวัดมูลค่ายติุธรรม 
 
มูลค่ายุติธรรมคือราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายช าระเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพ
ปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดท่ีให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลกั) ท่ี 
กลุ่มบริษทัสามารถเขา้ถึงไดใ้นวนัดงักล่าว มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินสะทอ้นผลกระทบของความเส่ียงท่ีไม่สามารถ
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของภาระผกูพนั 
 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้ก าหนดใหมี้การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงิน และสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่ใช่ทางการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หากสามารถ
หาได้ ตลาดจะถือว่ามี ‘สภาพคล่อง’ หากรายการของสินทรัพยห์รือหน้ีสินเกิดข้ึนอย่างสม ่าเสมอในจ านวนท่ี
เพียงพอซ่ึงสามารถใหข้อ้มูลราคาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 
หากไม่มีราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องกลุ่มบริษทัใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีใช้ขอ้มูลท่ีสามารถ
สังเกตไดท่ี้มีความเก่ียวขอ้งให้มากท่ีสุด และลดการใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดใ้ห้น้อยท่ีสุด การเลือกเทคนิค
การประเมินมูลค่าจะพิจารณาปัจจยัทั้งหมดท่ีผูร่้วมตลาดค านึงถึงในการก าหนดราคาของรายการ 
 
หากสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขายกลุ่มบริษทัวดัมูลค่า
สินทรัพยแ์ละสถานการณ์เป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซ้ือ และวดัมูลค่าหน้ีสินและสถานะการเป็นหน้ีสินดว้ยราคา
เสนอขาย   
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หลกัฐานท่ีดีท่ีสุดส าหรับมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกคือราคาของการท า
รายการ เช่น มูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนท่ีให้หรือไดรั้บ หากกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีรับรู้
รายการเม่ือเร่ิมแรกแตกต่างจากราคาของการท ารายการและมูลค่ายติุธรรมไม่วา่จะไดม้าจากราคาเสนอซ้ือเสนอขาย
ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเหมือนกนัหรือโดยใชเ้ทคนิคการวดัมูลค่าซ่ึงใชข้อ้มูลท่ีไม่
สามารถสังเกตไดซ่ึ้งตดัสินว่าไม่มีนัยส าคญัต่อการวดัมูลค่า ท าให้เคร่ืองมือทางการเงินวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ย
มูลค่ายุติธรรมปรับดว้ยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกและราคาของการท ารายการ 
และรับรู้เป็นรายการรอตดับญัชีซ่ึงจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑ์ท่ีเหมาะสมตลอดอายุของเคร่ืองมือทาง
การเงินแต่ตอ้งไม่ชา้กวา่การวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีใชห้ลกัฐานสนบัสนุนทั้งหมดจากขอ้มูลท่ีสงัเกตไดใ้นตลาดหรือเม่ือ
รายการดงักล่าวส้ินสุดลง 

 
การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  

 
• ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน

อยา่งเดียวกนั 
• ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) ส าหรับ

สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
• ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่สามารถ

สงัเกตได)้ 
 

หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 
 

(ต) หุ้นทุนซ้ือคนื 
 
เม่ือมีการซ้ือคืนหุ้นทุน จ านวนส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายซ้ือรวมถึงตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงจดัประเภทเป็นหุน้ทุนซ้ือคืน
และแสดงเป็นรายการหกัในส่วนของผูถื้อหุน้ 
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(ถ) รายได้ 
 
รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาด
วา่จะมีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม ภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ และ
ส่วนลดตามปริมาณ 
 
การให้เช่า 
 
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 
ค่าใชจ่้ายเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของรายไดค่้าเช่าทั้งส้ินตามสัญญา 
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดข้ึน 

 
การให้บริการ 
 
รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในบริการดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่ม
บริษทัคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
แสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ และส่วนลดตามปริมาณ รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง เม่ือได้
ใหบ้ริการแก่ลูกคา้แลว้ 
 
การให้บริการศูนย์อาหาร 
 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการศูนยอ์าหาร รับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมให้ลูกคา้แลว้เสร็จ กลุ่มบริษทั
ท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการใหบ้ริการศูนยอ์าหาร รายไดร้วมรวมความถึงรายไดท่ี้เป็นยอดรวมแบบตวัการจากการท่ี
กลุ่มบริษทัท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทน 
 
การขายอสังหาริมทรัพย์  

 
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขายรับรู้เม่ือไดโ้อนอ านาจควบคุมอสังหาริมทรัพยใ์ห้กบัลูกคา้ดว้ย
จ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีขายอ่ืนๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดและส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายใหก้บัลูกคา้ 
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ส าหรับสัญญาท่ีมีการรวมการขายอสังหาริมทรัพยแ์ละสินคา้อ่ืนเขา้ดว้ยกนั กลุ่มบริษทับนัทึกอสังหาริมทรัพยแ์ละ
สินคา้อ่ืนแยกจากกนั หากอสังหาริมทรัพยแ์ละสินคา้ดงักล่าวสามารถแยกออกจากกนัไดแ้ละลูกคา้ไดรั้บประโยชน์
จากอสังหาริมทรัพยแ์ละสินคา้นั้นแยกจากกนั ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนของราคาขายท่ีเป็น
เอกเทศของอสงัหาริมทรัพยแ์ละสินคา้นั้น ๆ 
 
เงินมดัจ าและเงินงวดของอสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขายซ่ึงไดรั้บจากลูกคา้ก่อนวนัท่ีรับรู้รายไดแ้สดงเป็นหน้ีสิน
ตามสัญญาในงบแสดงฐานะการเงิน เงินมดัจ าและเงินงวดจะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัโอนการควบคุมใน
อสังหาริมทรัพยใ์หก้บัลูกคา้ หากเงินรับล่วงหนา้ดงักล่าวมีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั ดอกเบ้ีย
จ่ายบนัทึกโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  กลุ่มบริษทัใชข้อ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัท่ีไม่ปรับปรุงส่ิงตอบแทนดว้ย
ผลกระทบท่ีเกิดจากการมีองคป์ระกอบของการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญัหากระยะเวลาของการจดัหาเงินนอ้ยกวา่หรือ
เท่ากบั 12 เดือน 
 
การลงทุน 
 
รายไดจ้ากการลงทุนประกอบดว้ยเงินปันผลและดอกเบ้ียรับจากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร โดยเงินปันผลรับ
บนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทั มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

 
(ท) ดอกเบี้ย 

 
นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563  
 
อัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง  
 
ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงคืออตัราท่ีใช้
คิดลดประมาณการการจ่ายช าระเงินหรือรับเงินในอนาคตตลอดอายท่ีุคาดการณ์ไวข้องเคร่ืองมือทางการเงินของ 
- มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน หรือ 
- ราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสินทางการเงิน 
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ในการค านวณดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะน ามาใชก้บัมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์
(เม่ือสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสิน อยา่งไรก็ตามส าหรับสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตภายหลงัการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก รายไดด้อกเบ้ียจะค านวณโดยการใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงกบัราคาทุนตดัจ าหน่ายของสินทรัพยท์างการเงิน หากสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าเครดิตอีกต่อไป การค านวณ
รายไดด้อกเบ้ียจะเปล่ียนกลบัไปค านวณจากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์
 
นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
 
ดอกเบ้ียรับรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในอตัราท่ีระบุในสญัญา 
 
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน  ยกเวน้ใน
กรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง 
หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะน ามาใชเ้องหรือเพื่อขาย 
 

(ธ) ภาษเีงินได้ 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินได ้
ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการรวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุน
ประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี  โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีในรายงาน  ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อน ๆ 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจาก 
ผลแตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี  การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก  การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็น
รายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และการร่วมคา้ หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้   
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การวดัมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลักษณะวิธีการท่ี 
กลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 
 
ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  กลุ่มบริษทัต้องค านึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ  านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้ง
ช าระ  กลุ่มบริษทัเช่ือว่าได้ตั้งภาษีเงินได้คา้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมิน
น้ีอยู่บนพื้นฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  
ขอ้มูลใหม่ ๆ อาจจะท าให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู่ 
การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษี 
เงินได้น้ีประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั 
ส าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ย
ยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมี
จ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึง
การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการผล
แตกต่างชัว่คราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษทัยอ่ยในกลุ่มบริษทัแลว้อาจมีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะบนัทึก
สินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ั้งจ านวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับ
ลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
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(น) ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 
กลุ่มบริษทัแสดงก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับหุ้นสามญั  ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือ
ขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัของกลุ่มบริษทัดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายระหวา่งปี 
 

(บ) บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและ
ทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทั หรือ บุคคลหรือ
กิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญเดียวกันกับกลุ่มบริษัท หรือ 
กลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการ
ตดัสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น  
 

(ป) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วน
อย่างสมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนได้ส่วนใหญ่เป็นรายการทรัพย์สินส านักงานใหญ่ ค่าใช้จ่าย
ส านกังานใหญ่ และสินทรัพยห์รือหน้ีสินภาษีเงินได ้
 

5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
ในช่วงตน้ปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าใหป้ระเทศไทยและหลาย
ประเทศไดป้ระกาศมาตรการป้องกนัหลายประการเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค เช่น การสั่งให้มีการปิด
สถานประกอบการหรือลดเวลาการประกอบกิจการเป็นการชัว่คราว การให้มีระยะห่างทางสังคม เป็นตน้ ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อธุรกิจต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 
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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  
 
ในเดือนธันวาคม 2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ใน
ประเทศไทย ท าให้ส่วนงานราชการไดก้ าหนดให้มีการปิดให้บริการศูนยก์ารคา้ของกลุ่มบริษทัเป็นการชัว่คราวใน
แต่ละสถานท่ีและในระยะเวลาท่ีขอ้ก าหนดของแต่ละจงัหวดัได้ระบุไว ้เช่น เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย เซ็นทรัล
พลาซา ระยอง เป็นตน้ และในเดือนมกราคม 2564 ศูนยก์ารคา้ของกลุ่มบริษทับางศูนยท่ี์ไดปิ้ดให้บริการไปไดเ้ร่ิม
กลบัมาเปิดด าเนินธุรกิจตามท่ีส่วนงานราชการก าหนด 
 
กลุ่มบริษทัไดมี้การพิจารณาให้ส่วนลดค่าเช่าแก่ผูเ้ช่าในศูนยก์ารคา้ท่ีไดรั้บผลกระทบในระหว่างท่ีศูนยก์ารคา้ปิด
ชัว่คราวและภายหลงักลบัมาเปิดด าเนินธุรกิจ รายการดงักล่าวถือเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าตาม TFRS 16 และ
ตอ้งทยอยรับรู้ส่วนลดค่าเช่าตลอดอายท่ีุเหลืออยูข่องสัญญาเช่าโดยวิธีเส้นตรง ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้รายไดค่้าเช่า
จากการเปล่ียนแปลงสญัญาเช่าส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดงัน้ี 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 
งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 
เฉพาะกจิการ 

  (ล้านบาท) 
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน     
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการก่อนปรับปรุงตาม TFRS 16  23,741  12,879 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสญัญาเช่าตาม TFRS 16  1,107  763 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการภายหลงัปรับปรุงตาม TFRS 16  24,848  13,642 

     
ก าไรก่อนปรับปรุงตาม TFRS 16 (ก่อนภาษีเงินได)้  10,658  3,383 

ก าไรภายหลงัปรับปรุงตาม TFRS 16 (ก่อนภาษีเงินได)้  11,765  4,146 
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ธุรกิจโรงแรม 
 
โรงแรมฮิลตัน พทัยา 
 
ในเดือนเมษายน 2563 ส่วนงานราชการไดก้ าหนดให้มีการปิดให้บริการโรงแรมของกลุ่มบริษทัเป็นการชัว่คราว 
เพื่อจะจ ากดัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงในระหวา่งท่ีโรงแรม
ปิดให้บริการชั่วคราวนั้น ได้มีการด าเนินการปรับปรุงโรงแรม โดยเร่ิมประมาณเดือนเมษายน 2563 ถึงเดือน
พฤศจิกายน 2563 และไดเ้ปิดด าเนินการแลว้ 
 
โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี 
 
ในเดือนเมษายน 2563 ส่วนงานราชการไดก้ าหนดให้มีการปิดให้บริการโรงแรมของกลุ่มบริษทัเป็นการชัว่คราว 
เพื่อจะจ ากดัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยโรงแรมเร่ิมกลบัมา
ด าเนินกิจการในเดือนกรกฏาคม 2563 เหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจโรงแรม
ของกลุ่มบริษทัในปี 2563 และยงัไม่สามารถคาดการณ์ผลกระทบไดใ้นขณะน้ี 
 
ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 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 
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6  บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกับบริษทัย่อย กองทุนรวม บริษทัร่วมและการร่วมคา้ได้เปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 1, 9 และ 10 
ส าหรับความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหารส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 
 

 ช่ือกจิการ ประเทศที่จัดตั้ง/ 
สัญชาติ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั เซ็นทรัล โฮลด้ิง จ ากดั ไทย เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ และ 
    มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั สรรพสินคา้เซ็นทรัล จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั หา้งเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท ์สโตร์ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั เซ็นทรัลเทรดด้ิง จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั เซ็นทรัลซูปเปอร์สโตร์ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั พาวเวอร์ บาย จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั ซีอาร์ซี สปอร์ต จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั ซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั บีทูเอส จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั ออฟฟิซ คลบั (ไทย) จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั เอิร์ธแคร์ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั ซีอาร์ เชียงใหม่ (ประเทศไทย) จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั เซ็นทรัลการ์เมน้ทแ์ฟคทอร่ี จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั แซมโซไนท ์(ประเทศไทย) จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั โรงแรม เซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั โรงแรม เซ็นทรัลเวิลด ์จ ากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั ฟู้ดส์ กิมมิคส์ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั หอ้งอาหารซากรุะ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั ฟู้ดส์ เอคเซ็ลเลน็ท ์จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั เซ็นทรัลอินเตอร์ พฒันา จ ากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั โรบินสัน จ ากดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั เซ็นทรัลวตัสนั จ ากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั เอฟแอนดดี์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
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 ช่ือกจิการ ประเทศที่จัดตั้ง/ 
สัญชาติ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั ฟู้ดส์ เฟสติวลั จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั ฟู้ดส์ มิลเลนเน่ียม จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั แฟร่ีพลาซ่า จ ากดั ไทย เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัยอ่ย 
บริษทั สยาม รีเทล ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จ ากดั ไทย มีบริษทัยอ่ยเป็นผูถื้อหุน้ 
บริษทั อยธุยาเกษตรธานี จ ากดั ไทย มีบริษทัยอ่ยเป็นผูถื้อหุน้ 
บริษทั สเเควร์ริทซ์ พลาซ่า จ ากดั  ไทย มีบริษทัยอ่ยเป็นผูถื้อหุน้และ 

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

    มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
Mitsubishi Estate Asia Pte. Ltd. สิงคโปร์ เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัยอ่ย 
ผูบ้ริหารส าคญั ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบ

การวางแผน สั่ งการและควบคุม
กิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้ งน้ี รวมถึง
กรรมการของกลุ่มบริษทั (ไม่วา่จะท า
หนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 
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 นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ 
 

นโยบายการก าหนดราคา 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการ ราคาตลาดโดยข้ึนอยูก่บัท าเล จ านวนพื้นท่ี รูปแบบการเช่า 
    ระยะเวลาท่ีเช่า และประเภทของการเช่า 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการศูนยอ์าหาร ราคาตลาดโดยข้ึนอยูก่บัท าเล จ านวนพื้นท่ี รูปแบบการเช่า 
    ระยะเวลาท่ีเช่า และประเภทของการเช่า 
รายไดค่้าบริหารงานและรายไดอ่ื้น อตัราเดียวกบัอตัราท่ีกิจการอ่ืนในธุรกิจเดียวกนัเรียกเกบ็ 
ดอกเบ้ียรับ/จ่าย อตัราดอกเบ้ียตามท่ีตกลงในสัญญา 
เงินปันผลรับ ตามท่ีประกาศจ่าย 
ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ ราคาตลาดโดยข้ึนอยูก่บัท าเล จ านวนพื้นท่ี รูปแบบการเช่า 
    ระยะเวลาท่ีเช่า และประเภทของการเช่า 
ตน้ทุนจากการใหบ้ริการศูนยอ์าหาร ราคาตลาดโดยข้ึนอยูก่บัท าเล จ านวนพื้นท่ี รูปแบบการเช่า 
    ระยะเวลาท่ีเช่า และประเภทของการเช่า 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ตามจ านวนเงินท่ีเกิดข้ึนจริง 
ค่าบริหารงาน ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดยคณะกรรมการสรรหา ซ่ึงไม่ 

   เกินกวา่จ านวนเงินท่ีผูถื้อหุน้อนุมติั 
 

รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อยและกองทุนรวม        
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการ -  -  98,668  115,198 
รายไดค่้าบริหารงาน -  -  349,546  527,950 
ดอกเบ้ียรับ -  -  630,009  602,922 
เงินปันผลรับ -  -  1,639,384  13,933,257 
รายไดอ่ื้น -  -  418,283  255,656 
ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ -  -  1,434  245,523 
ตน้ทุนจากการใหบ้ริการศูนยอ์าหาร -  -  -  12 



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
  

    69 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -  -  450  21,784 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  811,636  490,110 
ขายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  -  139,803  - 
        
บริษัทร่วม        
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการ 1,715,719  1,455,916  32,034  57,492 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการศูนยอ์าหาร 6  3  -  - 
รายไดค่้าบริหารงาน 744,941  678,311  534,688  497,970 
ดอกเบ้ียรับ 980,397  4,904  18,615  4,904 
เงินปันผลรับ -  -  602,739  975,415 
รายไดอ่ื้น 2,815,803  73,822  21,982  23,584 
ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ 40,899  111,302  13,145  1,845 
ตน้ทุนจากการใหบ้ริการศูนยอ์าหาร 41,123  43,877  -  - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 282,564  396,583  29,573  59,686 
        
การร่วมค้า        
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการ 55,396  14,622  10,321  14,586 
รายไดค่้าบริหารงาน 3,120  1,260  3,120  1,260 
ดอกเบ้ียรับ 100,902  270,348  4,124  2,446 
รายไดอ่ื้น 1,883  196  1,716  196 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 19  14  19  - 
        
กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการ 4,035,378  5,136,816  2,471,871  2,917,884 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการศูนยอ์าหาร 3,608  352  1,244  35 
รายไดค่้าบริหารงาน 70  -  70  - 
เงินปันผลรับ 27,595  25,405  27,595  25,405 
รายไดอ่ื้น 12,237  28,705  10,957  22,678 
ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ 104,668  1,025,256  76,019  992,151 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ)        
ตน้ทุนจากการใหบ้ริการศูนยอ์าหาร 7,473  10,184  610  1,235 
ค่าบริหารงาน 158,868  234,345  155,795  228,421 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 337,242  172,105  321,335  133,997 
        
ผู้บริหารส าคญั        
   ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   ผลประโยชน์ระยะสั้น  247,512  309,911  205,888  270,089 
   ผลประโยชน์ระยะยาว 8,575  8,236  8,575  8,236 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 256,087  318,147  214,463  278,325 

 

ยอดคงเหลือท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีการค้า         
บริษทัยอ่ยและกองทุนรวม -  -  57,240  138,151 
บริษทัร่วม 74,607  152,725  43,924  102,873 
การร่วมคา้ 7,165  14,067  7,165  13,433 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 725,043  178,323  460,009  95,946 
รวม 806,815  345,115  568,338  350,403 

      10  

ลูกหน้ีอื่น        

รายได้ค้างรับ        
บริษทัร่วม 73,601  78,528  57,721  10,184 
การร่วมคา้ 2,712  2,220  2,712  2,220 
รวม 76,313 80,748 60,433 12,404 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีอื่น        
บริษทัร่วม 5,749  950  691  - 
การร่วมคา้ 1  1  1  1 
รวม 5,750  951  692  1 

     

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า        
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  10,800  -  10,800 

        
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น        

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

 

เงินให้กู้ยมืแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

 อตัราดอกเบีย้  งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี         
 31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  31 ธนัวาคม 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
เงินให้กู้ยืมระยะยาว          
2563          
บริษทัร่วม 4.31  222,348  307,612  (3,013)  526,947 
การร่วมคา้ 6.50, MLR-0.5,         
 BIBOR+1.3  4,944,342  291,631  (4,830,638)  405,335 
รวม   5,166,690      932,282 
          

2562          
บริษทัร่วม 5.01  75,215  150,905  (3,772)  222,348 
การร่วมคา้ 6.50, MLR-0.5,         
 BIBOR+1.3  4,443,254  505,128  (4,040)  4,944,342 

รวม   4,518,469      5,166,690 
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 อตัราดอกเบีย้  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัท่ี         
 31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  31 ธนัวาคม 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน          
2563          
บริษทัยอ่ย 1.83  32,176  51,974  (938)  83,212 
          
2562          
บริษทัยอ่ยและกองทุนรวม 2.63  26,017  6,888  (729)  32,176 
          

เงินให้กู้ยืมระยะยาว          
2563          
บริษทัยอ่ยและกองทุนรวม 1.83  22,620,087  13,950,330  (6,294,667)  30,275,750 
บริษทัร่วม 4.31  222,348  307,612  (3,013)  526,947 
การร่วมคา้ MLR-0.5,         
 BIBOR+1.3  172,280  247,873  (172,612)  247,541 
รวม   23,014,715      31,050,238 

          
2562          
บริษทัยอ่ยและกองทุนรวม 2.63  16,145,193  17,318,796  (10,843,902)  22,620,087 
บริษทัร่วม 5.01  75,215  150,905  (3,772)  222,348 
การร่วมคา้ MLR-0.5, 

BIBOR+1.3 
  

- 
  

172,280 
  

- 
  

172,280 

รวม   16,220,408      23,014,715 
          

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย กองทุนรวม บริษทัร่วม และการร่วมคา้เป็นเงินใหกู้ย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนัในสกุลเงินบาท 
และมีอตัราดอกเบ้ียตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
เจ้าหน้ีการค้า         
บริษทัยอ่ยและกองทุนรวม -  -  19,231  93,192 

บริษทัร่วม 145,477  26,238  24,304  23,952 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 225,788  198,084  172,231  156,053 
รวม 371,265  224,322  215,766  273,197 
        

เจ้าหน้ีอื่น        
บริษทัยอ่ยและกองทุนรวม -  -  7,636  - 

บริษทัร่วม 5,717  10,253  3,016  6,853 
รวม 5,717  10,253  10,652  6,853 

        
หน้ีสินตามสัญญาเช่า        
บริษทัยอ่ยและกองทุนรวม -  -  14,767,099  - 
บริษทัร่วม 1,481,558  -  77,644  - 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,831,431  -  4,697,351  - 
รวม 6,312,989  -  19,542,094  - 

        

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า        
บริษทัยอ่ยและกองทุนรวม -  -  37,638  43,195 
บริษทัร่วม 23,203,512  24,466,325  20,541  23,012 
รวม 23,203,512  24,466,325  58,179  66,207 
        

หัก ส่วนของรายไดค่้าเช่ารับล่วงหนา้        
         ท่ีถึงก าหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี (1,187,354)  (1,187,341)  (8,667)  (8,634) 
สุทธิ 22,016,158  23,278,984  49,512  57,573 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
เงินมัดจ ารับจากลูกค้า        

บริษทัยอ่ยและกองทุนรวม -  -  8,461  11,415 
การร่วมคา้ 1,907  6,211  1,907  1,907 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 776,579  865,260  480,026  422,865 
รวม 778,486  871,471  490,394  436,187 

        

เงินค า้ประกนัสิทธิการเช่า        
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 408  408  -  - 

 
เงินกู้ยมืจากบุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

 อตัราดอกเบีย้  งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี         
 31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  31 ธนัวาคม 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
เงินกู้ยืมระยะส้ัน          

2563          
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.36  125,761  104,528  (4,040)  226,249 
          

2562          
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.06  90,089  39,369  (3,697)  125,761 
          

เงินกู้ยืมระยะยาว          

2563          
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1.83  692,724  31,614  -  724,338 
          

2562          
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.63  -  692,724  -  692,724 
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 อตัราดอกเบีย้  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัท่ี         
 31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  31 ธนัวาคม 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
เงินกู้ยืมระยะส้ัน          
2563          
บริษทัยอ่ยและกองทุนรวม 1.83  9,861,746  3,337,086  (2,694,082)  10,504,750 
          

2562          
บริษทัยอ่ยและกองทุนรวม 2.63  9,694,518  6,206,359  (6,039,131)  9,861,746 
          

เงินกู้ยืมระยะยาว          
2563          
บริษทัยอ่ย 1.83  8,105,328  969,960  (1,459,857)  7,615,431 
          

2562          
บริษทัยอ่ย 2.63  12,548,929  1,301,505  (5,745,106)  8,105,328 

 

เงินกูย้ืมจากบริษทัยอ่ย กองทุนรวม และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนัในสกุลเงินบาทและมี
อตัราดอกเบ้ียตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
 

สัญญาและรายการส าคญัที่ท ากบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 
 

เม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 2545 กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 (“กองทุนรวม”) ลงนามในสัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 
ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของศูนยก์ารคา้ เซ็นทรัลเวิลด ์จากกิจการอ่ืน โดยมีก าหนดระยะเวลา 30 ปี ส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2575 
 

เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2545 กองทุนรวม (“ผูใ้หเ้ช่า”) ไดท้ าสัญญาเช่าช่วงงานระบบสาธารณูปโภคและสัญญาว่าจา้ง
ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยก์บับริษทั เซ็นทรัลเวิลด์ จ  ากดั (“เซ็นทรัลเวิลด์”) สัญญาเช่ามีระยะเวลา 30 ปี ส้ินสุดใน
เดือนธนัวาคม 2575 ตามเง่ือนไขของสัญญาเช่าช่วง เซ็นทรัลเวิลดจ์ะตอ้งจ่ายค่าสิทธิการเช่าล่วงหนา้เป็นจ านวนเงิน 
80 ลา้นบาท และจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนตามท่ีตกลงกนัระหว่างคู่สัญญา โดยมีบริษทัเป็นผูค้  ้ าประกนั นอกจากน้ี 
กองทุนรวมไดท้ าสัญญาว่าจา้งผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยก์บัเซ็นทรัลเวิลด์ และตอ้งจ่ายค่าบริหารอสังหาริมทรัพย์
ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
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ตามมติผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม คร้ังท่ี 7 เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2554 และคร้ังท่ี 9 เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 
2554 ผูถื้อหน่วยมีมติเป็นเอกฉนัทใ์หเ้ปล่ียนผูเ้ช่าช่วงจากเซ็นทรัลเวิลดเ์ป็นบริษทั โดยการยกเลิกสัญญาเช่าช่วงงาน
ระบบสาธารณูปโภคและสญัญาวา่จา้งผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยท่ี์มีกบัเซ็นทรัลเวิลด ์
 

ดงันั้นเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2554 กองทุนรวมไดด้ าเนินการยกเลิกสัญญาเช่าช่วงงานระบบสาธารณูปโภคและสัญญา
ว่าจา้งผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยก์บัเซ็นทรัลเวิลด์ โดยกองทุนรวมมีภาระตอ้งจ่ายค่าชดเชยจากการท่ีเซ็นทรัลเวิลด์ 
ไดล้งทุนในงานระบบสาธารณูปโภคและพฒันาก่อสร้างอาคารท่ีจอดรถ เน่ืองจากการยกเลิกสัญญาเป็นจ านวนเงิน 
2,219 ลา้นบาท โดยบริษทัตกลงเป็นผูรั้บภาระการช าระเงินท่ีกองทุนรวมตอ้งจ่ายอนัเน่ืองมาจากการบอกเลิกสัญญา
ดงักล่าวขา้งตน้เพื่อเป็นค่าตอบแทนท่ีกองทุนรวมให้บริษทัเป็นผูเ้ช่าช่วงงานระบบสาธารณูปโภคและผูบ้ริหาร
อสงัหาริมทรัพยโ์ครงการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวิลดแ์ทน  
 

เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2554 บริษทัไดท้ าสัญญาเช่าช่วงงานระบบสาธารณูปโภคกบักองทุนรวม สัญญาเช่ามีระยะเวลา
นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2554 ส้ินสุดเดือนธันวาคม 2575 บริษทัจะตอ้งจ่ายสิทธิการเช่าล่วงหนา้จ านวนเงิน 56.1 
ลา้นบาทและค่าเช่ารายเดือน ๆ ละ 20 ลา้นบาทตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 

ตามมติผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม คร้ังท่ี 4 เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2555 ผูถื้อหน่วยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกเลิก 
สญัญาเช่าช่วงอาคารส านกังานกบัเซ็นทรัลเวิลด ์และอนุมติัท าสญัญาเช่าช่วงอาคารส านกังานฉบบัใหม่ กบักองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ประเภทท่ี  1 และบริษัทและเซ็นทรัลเวิลด์ และแก้ไขสัญญาว่าจ้างผู ้บริหารอสังหาริมทรัพย ์
ท่ีมีกบับริษทั 
 
ดงันั้นเม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2555 กองทุนรวมไดด้ าเนินการยกเลิกสัญญาเช่าช่วงอาคารส านักงาน ดิ ออฟฟิศเศส 
แอท เซ็นทรัลเวิลด ์กบัเซ็นทรัลเวิลด ์โดยกองทุนรวมมีภาระตอ้งจ่ายค่าชดเชยแก่เซ็นทรัลเวิลด ์จากการท่ีเซ็นทรัล
เวิลด์ ได้ลงทุนในงานระบบและพฒันาก่อสร้างอาคารส านักงาน เน่ืองจากการยกเลิกสัญญาเป็นจ านวนเงิน  
3,530.3 ลา้นบาท และกองทุนรวมไดท้ าสัญญาเช่าช่วงท่ีดินและบางส่วนของอาคารส านกังาน พร้อมทั้งส่วนควบ
และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งและงานระบบต่าง ๆ รวมถึงสิทธิในการใช้บริการพื้นท่ีจอดรถในโครงการส านักงาน
ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์  กับกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท 
(“CPNCG”) โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลาประมาณ 20 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 22 ธันวาคม 2575 นอกจากน้ี กองทุนรวมไดท้ า
สัญญาเช่าช่วงพื้นท่ีบางส่วนของอาคารส านกังานกบับริษทั และเซ็นทรัลเวิลด ์โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 
14 กนัยายน 2555 ถึงวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2575 และตั้งแต่วนัท่ี 14 กนัยายน 2555 ถึงวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2555 ตามล าดบั 
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เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2556 กองทุนรวมไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงกบักิจการอ่ืนโดยการตกลงยกเลิกการเช่าท่ีดินบางส่วน
ตามสัญญาเช่าหลกั และด าเนินการให้บริษทัเขา้เป็นผูเ้ช่าท่ีดินส่วนท่ียกเลิกการเช่าโดยตรงกับกิจการอ่ืนแทน 
เพื่อให้บริษทัได้มาซ่ึงสิทธิการใช้ประโยชน์จากท่ีดินท่ียกเลิกการเ ช่าภายใตเ้ง่ือนไขในสัญญา ดงันั้น เพื่อเป็น
ค่าชดเชยในความเสียหายของกองทุนรวมอนัเน่ืองมาจากการเสียสิทธิการเช่าในท่ีดินส่วนท่ียกเลิกการเช่า บริษทั     
ตกลงจ่ายค่าชดเชยใหแ้ก่กองทุนรวมเป็นจ านวนเงินรวม 502 ลา้นบาท โดยจ่ายจ านวนเงิน 425 ลา้นบาท ในวนัท่ี 15 
ธนัวาคม 2556 และจะจ่ายจ านวนเงิน 77 ลา้นบาท ในเดือนมกราคม 2576 
 
นอกจากน้ีกองทุนรวมไดท้ าสญัญากบับริษทั โรงแรม เซ็นทรัล พลาซา จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
โดยกองทุนรวมตกลงจะใหโ้รงแรมเช่าช่วงท่ีดินภายใตสิ้ทธิการเช่า และส่วนหน่ึงของส่ิงปลูกสร้าง ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณ
เซ็นทรัล เวิลด ์เป็นเวลา 29 ปี ส้ินสุดในเดือน ธนัวาคม 2575 โดยผูเ้ช่าช่วงไดใ้ชท่ี้ดินและส่ิงก่อสร้างดงักล่าวพฒันา
โครงการโรงแรม ท่ีจอดรถ และหอ้งประชุมสมัมนา (Convention Hall) 
 
ในเดือนสิงหาคม 2562 บริษทัไดจ่้ายเงินเป็นจ านวน 9,000 ลา้นบาทแก่กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 เพื่อเป็นเงินประกนั
การท าสัญญาเช่าช่วงทรัพยสิ์นโครงการเซ็นทรัลเวิลด์จากกองทุนรวมธุรกิจไทย 4 โดยเง่ือนไขในสัญญาเช่าช่วง
ทรัพยสิ์นตอ้งแลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
 
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 
 
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 
 
ในปี 2552 บริษทัท าสัญญาเช่าช่วงทรัพยสิ์น ซ่ึงประกอบดว้ย ท่ีดิน อาคารศูนยก์ารคา้ อาคารส านกังาน อาคารจอดรถ  
และส่วนปรับปรุงอาคารพร้อมส่วนควบและทรัพยสิ์นครุภณัฑ์บริเวณศูนยก์ารคา้ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าวกบั
บริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จ ากัด (“ผู ้ให้ เ ช่าช่วง”)  เป็นระยะเวลา-20-ปี และจะส้ินสุดลงในวันท่ี- 
18-ธนัวาคม-2571-บริษทัจะตอ้งจ่ายค่าผลประโยชน์ตอบแทนการไดสิ้ทธิเช่าช่วงให้แก่ผูใ้หเ้ช่าช่วงเป็นจ านวนเงิน 
2,162 ลา้นบาท ซ่ึงบนัทึกเป็นสิทธิการเช่าในงบแสดงฐานะทางการเงิน นอกจากน้ี บริษทัจะตอ้งจ่ายค่าเช่าส าหรับ
การเช่าช่วงทรัพยสิ์นรายปีและค่าเช่าครุภณัฑใ์หแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าช่วงตลอดอายสุัญญาเช่าช่วงเป็นจ านวนเงินรวม-14,016-
ลา้นบาท  
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อาคารหรือส่ิงปลูกสร้างและทรัพยสิ์นใด ๆ ท่ีบริษทัปรับปรุงแกไ้ขหรือสร้างทดแทนจะโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่การ
รถไฟแห่งประเทศไทย (“ผูใ้ห้เช่า”) เม่ือส้ินสุดสัญญา นอกจากน้ี บริษทัตอ้งส่งมอบครุภณัฑต์ามรายการในสัญญา
ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าตามสภาพตามสมควรและอายกุารใชง้านในขณะนั้น 
 

เซ็นทรัลพลาซา บางนา 
 
กลุ่มบริษทัท าสัญญาเช่าท่ีดินกบับริษทั หา้งเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท ์สโตร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพื่อเป็น
ท่ีตั้งของโครงการเซ็นทรัลพลาซา บางนา เป็นระยะเวลา 30 ปี ส้ินสุดในปี 2566 
 

เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต 
 

ในเดือนมกราคม 2556 บริษทัไดล้งนามในสัญญาเช่าท่ีดินกบั บริษทั แวนเทจกราวด์ จ  ากดั (“แวนเทจ”) ซ่ึงเป็น
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพื่อใชใ้นการก่อสร้างศูนยก์ารคา้ใหเ้ช่าเป็นระยะเวลา 30 ปี ส้ินสุดในวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2586 
ตามเง่ือนไขของสัญญา บริษทัตอ้งจ่ายค่าตอบแทนการเช่าท่ีดินใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าจ านวนเงิน 654.9 ลา้นบาท ซ่ึงบนัทึกเป็น
สิทธิการเช่าในงบแสดงฐานะทางการเงิน นอกจากน้ีบริษทัตอ้งจ่ายค่าเช่ารายปีให้แก่ผูใ้ห้เช่าตลอดอายุสัญญาเช่า
เป็นจ านวนเงินรวม 4,443.7 ล้านบาท สัญญาเช่าท่ีดินสามารถต่ออายุต่อไปได้อีกอย่างน้อย 10 ปีในอตัราและ
ผลประโยชน์ตอบแทนตามท่ีไดต้กลงกนัใหม่ โดยการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนั
ครบก าหนดระยะเวลาการเช่า 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2558 ไดมี้มติอนุมติัการยกเลิกสัญญาเช่าท่ีดินบางส่วนของ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เวสตเ์กต กบัแวนเทจ  เพื่อให้แวนเทจขายท่ีดินดงักล่าวให้กิจการอ่ืนก่อสร้างศูนยก์ารคา้ 
ซ่ึงบริษทัไดแ้จง้การยกเลิกสัญญาดงักล่าวในเดือนตุลาคม 2558 โดยแวนเทจตกลงจะจ่ายคืนค่าตอบแทนการเช่า
ท่ีดินและค่าเช่ารายปี ในส่วนท่ีบริษทัไดจ่้ายไปแลว้ตามเง่ือนไขในสญัญาเช่าท่ีดิน 
 

เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า 
 
บริษทัท าสัญญาเช่าท่ีดินกบับริษทั หา้งเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์ สโตร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพื่อเป็นท่ีตั้ง
ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกลา้ เป็นระยะเวลา 30 ปี ส้ินสุดในปี 2567 
 
ในปี 2558 บริษทั (“ผูเ้ช่า”) ไดล้งนามบนัทึกขอ้ตกลงขยายระยะเวลาการเช่ากบับริษทั ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนท์
สโตร์ จ ากดั โดยทั้งสองฝ่ายตกลงขยายระยะเวลาการเช่าท่ีดินสัญญาหลกัออกไปอีกเป็นระยะเวลา 2 ปี 5 เดือน 
นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2568 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2570 โดยผูเ้ช่าตกลงช าระค่าเช่าเพิ่มจ านวนเงิน 291 ลา้นบาท
เม่ือถึงก าหนดตามท่ีระบุในสญัญา 
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เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเกต็ 
 
ในเดือนมิถุนายน 2558 บริษทัได้ลงนามในสัญญาเช่าช่วงท่ีดิน และสัญญาเช่าอาคารศูนยก์ารคา้หลายฉบับกับ 
บริษทั สรรพสินคา้เซ็นทรัล จ ากดั (“ผูใ้ห้เช่า”) ซ่ึงเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพื่อใชด้ าเนินการศูนยก์ารคา้ใหเ้ช่าเป็น
ระยะเวลา 41 ปี 6 วนั ส้ินสุดในวนัท่ี 6 มิถุนายน 2599 ตามเง่ือนไขของสัญญา บริษทัตอ้งจ่ายค่าตอบแทนการเช่า
ศูนยก์ารคา้ให้แก่ผูใ้ห้เช่าเป็นจ านวนเงิน 5,572.9 ลา้นบาท และจ่ายค่าตอบแทนสิทธิการเช่าท่ีดินให้แก่ผูใ้ห้เช่าเป็น
จ านวนเงิน 666.7 ล้านบาท และต้องจ่ายค่าเช่ารายปีให้แก่ผู ้ให้เช่าตลอดอายุสัญญาเช่าเป็นจ านวนเงินรวม              
2,769.2 ลา้นบาท นอกจากน้ีมีการท าสัญญาซ้ือขายงานระบบสาธารณูปโภคและทรัพยสิ์นหลายฉบบัเป็นจ านวนเงิน
รวม 55.5 ลา้นบาท 
 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 มีมติอนุมติัการเช่าช่วงท่ีดิน เช่าอาคาร และซ้ือทรัพยสิ์นท่ี
เก่ียวขอ้งของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั ภูเก็ต (เพิ่มเติม) กบับริษทั สรรพสินคา้เซ็นทรัล จ ากดั (“ผูใ้ห้เช่า”) ซ่ึงเป็น
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพื่อใชด้ าเนินการศูนยก์ารคา้ ภายในวงเงิน 1,282 ลา้นบาท 
 
โรงแรมฮิลตัน พัทยา 
 
ในเดือนพฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริษัทได้ลงนามในสัญญาเช่าช่วงอาคารโรงแรม ระบบสาธารณูปโภคและ
สังหาริมทรัพยห์ลายฉบบักบัทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท (ผูใ้ห้เช่าช่วง) 
ซ่ึงเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจโรงแรมเป็นระยะเวลา 1 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัสามารถต่ออายุสัญญาไปไดอี้ก 3 คราว คราวละ 3 ปี ส้ินสุดในเดือนธันวาคม 2569 ตามเง่ือนไขของ
สัญญากลุ่มบริษทัต้องจ่ายค่าเช่ารายปีให้แก่ผูใ้ห้เช่าช่วงตลอดอายุสัญญา และต่อมาเม่ือวนัท่ี 23 ธันวาคม 2563  
ผูใ้ห้เช่าช่วงไดพ้ิจารณาปรับค่าเช่าคงท่ีส าหรับปี 2564 - 2569 ท าให้กลุ่มบริษทัตอ้งจ่ายค่าเช่าคงท่ีรวมทั้งส้ิน 2,233 
ลา้นบาท และค่าเช่าแปรผนัซ่ึงค านวณมาจากก าไรก่อนภาษีหักดว้ยเงินส ารองส าหรับการซ่อมแซม หรือจดัหาเพื่อ
ทดแทนอุปกรณ์ของโรงแรม 
 
สัญญาเช่าช่วงท่ีดิน 
 
บริษทัไดล้งนามในสัญญาเช่าช่วงท่ีดินกบับริษทั ดาราฮาร์เบอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย มีก าหนดระยะเวลา 30 ปี 
นับตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2593 บริษทัตกลงช าระค่าตอบแทนการเช่าช่วงเป็นรายปี            
โดยเร่ิมช าระงวดแรกในเดือนมกราคม 2564 ทั้งน้ีในระหวา่งปี 2560 บริษทัไดจ่้ายเงินชดเชยการยกเลิกสิทธิการเช่า
ใหแ้ก่ผูเ้ช่าเดิมเป็นจ านวนเงิน 134.2 ลา้นบาท 
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สัญญาบริการ 
 

บริษทัลงนามท าสญัญาบริการกบับริษทั หา้งเซ็นทรัลดีพารทเมนทส์โตร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพื่อเป็น
ท่ีปรึกษาในการบริหารงาน และวางแผนนโยบายต่าง ๆ ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั โดยมีระยะเวลาตามสัญญา 
3 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตามเง่ือนไขสัญญา บริษทัตอ้งจ่ายค่าบริการรายเดือนในอตัราร้อยละ 0.55 ของ
ฐานรายไดจ้ากทรัพยสิ์นท่ีบริษทัเป็นผูบ้ริหารงาน ซ่ึงประกอบดว้ย รายไดค่้าเช่าและบริการ รายไดจ้ากการใหบ้ริการ
ศูนยอ์าหาร และรายไดค่้าธรรมเนียมบริหารทรัพยสิ์น ทั้งน้ีค่าบริการสูงสุดตลอดระยะเวลาสัญญาไม่เกิน 623.7 ลา้น
บาท  
 
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 

 
สัญญาบริหารงานโรงแรม 
 
กลุ่มบริษทัไดล้งนามในสัญญาบริหารงานโรงแรมกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง โดยกลุ่มบริษทัตกลงจ่ายค่าจา้ง
บริหารงานรายเดือนในอตัราร้อยละ 2 ของรายไดจ้ากการด าเนินงานของโรงแรมและจ่ายค่าผลตอบแทนเพิ่มเติมใน
อตัราร้อยละ 6 ของก าไรขั้นตน้จากการด าเนินงาน หากก าไรขั้นตน้จากการด าเนินงานเป็นตามท่ีก าหนด และค่า
สนบัสนุนการขายและการตลาดในอตัราร้อยละ 1.5 ของรายไดจ้ากการด าเนินงานของโรงแรม 
 
สัญญาการให้บริการ 
 
บริษัทลงนามท าสัญญาว่าจ้างบริหารงานกับบริษัทย่อย โดยบริษัทจะด าเนินการบริหารงานและจัดการด้าน
บริหารงานในโครงการศูนยก์ารคา้ บริษทัยอ่ยจะตอ้งจ่ายค่าบริหารจดัการภายในอตัราร้อยละ 3 ของรายไดค่้าเช่าท่ีผู ้
วา่จา้งไดรั้บสุทธิหลงัหกัส่วนลดตามท่ีตกลงในสญัญา โดยสญัญาเร่ิมตน้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 ต่อมาในเดือนมกราคม 2564 บริษทัไดท้ าการต่อสัญญาว่าจา้งบริหารงานกบับริษทัย่อยต่อไปอีก 1 ปี ส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
  

    81 

บริษทัท าสญัญาบริการกบับริษทั แกรนด ์คาแนล แลนด ์จ ากดั (มหาชน) เพื่อเป็นท่ีปรึกษาในการบริหารงานและวาง
นโยบายต่างๆ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ โดยมีระยะเวลาตามสัญญารวม 2 ปี 
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ในอตัราร้อยละ 3 ของรายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 

 
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 
 
บริษทัเป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยมี์สิทธ์ิได้รับค่าตอบแทนตามท่ีระบุในสัญญาในการท าหน้าท่ีเป็นผูบ้ริหาร
อสังหาริมทรัพยจ์ากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยเรียกเก็บจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นรายเดือนตามสัญญาแต่งตั้ง
ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยท่ี์ท าข้ึนระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั  
 
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 
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สัญญาค า้ประกัน  
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีภาระค ้าประกนัเงินกูย้ืมของบริษทัย่อยและการร่วมคา้ในวงเงิน 573 ลา้นบาท 
(2562: 373 ล้านบาท และ 4,813 ล้านบาท ตามล าดับ) 
 

7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563  2562  2563  2562 

 (ล้านบาท) 
เงินสด 9  11  5  6 
เงินฝากธนาคารประเภทเผือ่เรียก 6,910  2,042  5,852  644 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 300  -  300  - 
รวม 7,219  2,053  6,157  650 

 

8 อสังหาริมทรัพย์พฒันาเพ่ือขาย 
 

  งบการเงินรวม  
2563  2562 

  (ล้านบาท) 
อสงัหาริมทรัพยท่ี์พฒันาแลว้  5,938  4,619 
อสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งพฒันา  3,094  3,745 
รวม  9,032  8,364 

     
ตน้ทุนการกูย้มืท่ีรวมเป็นส่วนหน่ึงของอสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขายในระหวา่งปี  98  127 

อตัราดอกเบ้ียของตน้ทุนเงินกูย้มื (ร้อยละต่อปี)  2.14  2.65 

ตน้ทุนของอสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขายท่ีบนัทึกรวมในบญัชีตน้ทุนขาย
อสงัหาริมทรัพย ์

   

- ตน้ทุนขาย 1,512  1,833 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 อสังหาริมทรัพยร์ะหว่างพฒันาของกลุ่มบริษทั จ านวน 3,094 ลา้นบาท (2562: 1,933              
ล้านบาท) คาดวา่จะพฒันาส าเร็จในระยะเวลาเกินกวา่ 1 ปีนบัจากรอบระยะเวลารายงาน 
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9 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

ทรัสต์เพือ่การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารส านักงาน จีแลนด์ (บริษัทร่วม) 
 

กองทรัสต ์GLANDRT ไดเ้ลิกกองและเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยแลว้เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2563 ตามหมายเหตุขอ้ 33 
 

บริษทั วิมานสุริยา จ ากดั (บริษัทร่วม) 
 

ในเดือนพฤษภาคม 2563 บริษทัไดซ้ื้อเงินลงทุนในหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ 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 
 

ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คอมมอน กราวด์ (ประเทศไทย) จ  ากดั มีมติอนุมติัให้
ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 150 ลา้นบาท เป็น 210 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัจ านวน 600,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เพื่อใชเ้ป็นเงินลงทุนหมุนเวียน บริษทัไดช้ าระค่าหุ้นเพิ่มทุนแลว้เป็นจ านวนเงิน 7.65 ลา้นบาท 
ตามสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

บริษัท คอมมอน กราวด์ (ประเทศไทย) จ ากดั (การร่วมค้า) 
 

ตามหมายเหตุขอ้ 10 ในเดือนพฤษภาคม 2562 บริษทัไดร่้วมทุนกบั Common Ground Works Sdn. Bhd. และ MSB Asia 
Ltd. ในสดัส่วนร้อยละ 51: 29: 20 ตามล าดบั บริษทัไดช้ าระค่าหุน้แลว้เป็นจ านวนเงิน 19.13 ลา้นบาท ท าใหส้ดัส่วนเงิน
ลงทุนลดลงจากร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 51 บริษทัจึงเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากบริษทัยอ่ยเป็นการร่วมคา้ 
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ในเดือนกนัยายน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คอมมอน กราวด์ (ประเทศไทย) จ ากดั มีมติอนุมติัให้เรียก
ช าระทุนเพิ่มจากเดิม 37.5 ลา้นบาท เป็น 78.0 ลา้นบาท โดยบริษทัไดช้ าระค่าหุน้แลว้เป็นเงินจ านวน 20.7 ลา้นบาท ตาม
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั 
 
ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คอมมอน กราวด ์(ประเทศไทย) จ ากดั มีมติอนุมติัให้เรียก
ช าระทุนเพิ่มจากเดิม 78.0 ลา้นบาท เป็น 103.5 ลา้นบาท โดยบริษทัไดช้ าระค่าหุ้นแลว้เป็นเงินจ านวน 13 ลา้นบาท
ตามสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั 
 
Porto Worldwide Limited (การร่วมค้า) 
 
ในเดือนพฤษภาคม 2562 กลุ่มบริษัทได้มีการร่วมทุนกับบริษัทในต่างประเทศแห่งหน่ึง โดยได้มีการจัดตั้ ง  
Porto Worldwide Limited เพื่อลงทุนในธุรกิจแกร็บ (Grab) ซ่ึงกลุ่มบริษทัมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 33 และมี 
ทุนจดทะเบียน 199.3 ลา้นเหรียญสหรัฐ จ านวน 199.3 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐ กลุ่มบริษทัไดช้ าระ 
ค่าหุน้แลว้เป็นจ านวนเงิน 2,071.2 ลา้นบาท ตามสดัส่วนการถือหุน้ของกลุ่มบริษทั 
 
บริษัท ซีพเีอ็น แอนด์ เอชเคแอล จ ากดั (การร่วมค้า) 
 
ในเดือนมิถุนายน 2562 บริษทัไดมี้การร่วมทุนกบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึง โดยไดมี้การจดัตั้ง บริษทั ซีพีเอ็น 
แอนด ์เอชเคแอล จ ากดั ซ่ึงบริษทัมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 51 และมีทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท จ านวน 10,000 หุ้น 
มูลค่าหุน้ละ 100 บาท บริษทัไดช้ าระค่าหุน้แลว้เป็นจ านวนเงิน 0.5 ลา้นบาท ตามสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั 
 
ในเดือนตุลาคม 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของ บริษทั ซีพีเอน็ แอนด ์เอชเคแอล จ ากดั มีมติอนุมติัใหด้ าเนินการ
เพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 1 ลา้นบาท เป็น 4 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญั จ านวน 30,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 
บาท โดยบริษทัไดช้ าระค่าหุน้แลว้เป็นจ านวนเงิน 1.5 ลา้นบาท ตามสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั 
 
หลักประกนั 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัร่วมบางส่วน ซ่ึงมีราคาทุนเป็นจ านวนเงิน 991.5 ลา้นบาท           
ซ่ึงใชเ้ป็นหลกัประกนัตามสญัญาการร่วมทุนกบับริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) (2562: 991.5 ล้านบาท)
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เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 สัดส่วนความเป็น

เจา้ของ 
 

ทุนช าระแลว้ 
  

วิธีราคาทุน 
  

วิธีส่วนไดเ้สีย 
 มูลค่ายติุธรรมส าหรับ 

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ฯ 
  

เงินปันผลรับ 
 2563  2562 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (ร้อยละ) (ล้านบาท) 
บริษัทร่วม                       
กองทุนรวมสิทธิการเช่า 
อสังหาริมทรัพย ์CPN คอมเมอร์เชียล
โกรท 

 
 

25.0 

  
 

25.0 

 
 

4,394 

  
 

4,394 

  
 

1,098 

  
 

1,098 

  
 

702 

  
 

620 

  
 

1,131 

  
 

1,333 

  
 

102 

  
 

107 
ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท 

 
26.7 

  
26.7 

 
29,653 

  
29,653 

  
6,480 

  
6,480 

  
4,669 

  
5,480 

  
11,220 

  
19,340 

  
501 

  
868 

บริษทั วิมานสุริยา จ ากดั 35.0  35.0 1,100  880  385  308  359  295  -  -  -  - 
ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า 
อสังหาริมทรัพย ์อาคารส านกังาน จี
แลนด ์

   (อยู่ระหว่างช าระบัญชี) 

 
 
 

15.0 

  
 
 

15.0 

 
 
 

- 

  
 
 

4,558 

  
 
 

1 

  
 

 
952 

  
 
 

1 

  
 
 

962 

  
 
 

- 

  
 
 

997 

  
 

 
308 

  
 

 
53 

รวม        7,964  8,838  5,731  7,357      911  1,028 
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 งบการเงินรวม 
 สัดส่วนความเป็น

เจา้ของ 
 

ทุนช าระแลว้ 
  

วิธีราคาทุน 
  

วิธีส่วนไดเ้สีย 
 มูลค่ายติุธรรมส าหรับ 

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ฯ 
  

เงินปันผลรับ 
 2563  2562 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (ร้อยละ) (ล้านบาท) 
การร่วมค้า                       
บริษทั ฟีโนมินอน ครีเอชัน่ จ ากดั 51.0  51.0 400  400  204  204  117  167  -  -  -  - 
บริษทั ซินเนอร์จิสติก  
   พร็อพเพอร์ต้ี  
   ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 

 
 

50.0 

  
 

50.0 

 
 

465 

  
 

465 

  
 

232 

  
 

232 

  
 

232 

  
 

232 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

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

(ประเทศไทย) จ  ากดั 
 

51.0 
  

51.0 
 

165 
  

104 
  

84 
  

53 
  

34 
  

38 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
Porto Worldwide Limited 33.0  33.0 6,334  6,334  2,071  2,071  2,071  2,071  -  -  -  - 
บริษทั ซีพีเอน็ แอนด ์เอชเคแอล จ ากดั 51.0  51.0 4  4  2  2  -  -  -  -  -  - 
รวม        2,593  5,088  2,454  4,809      -  - 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 
 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  

สัดส่วนความเป็นเจา้ของ 
  

ทุนช าระแลว้ 
  

วิธีราคาทุน 
 มูลค่ายติุธรรมส าหรับ 

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนฯ 
  

เงินปันผลรับ 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 

บริษัทร่วม                    
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์

CPN คอมเมอร์เชียลโกรท 
 

25.0 
  

25.0 
  

4,394 
  

4,394 
  

1,098 
  

1,098 
  

1,131 
  

1,333 
  

102 
  

107 
ทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน สิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท 

 
26.7 

  
26.7 

  
29,653 

  
29,653 

  
6,480 

  
6,480 

  
11,220 

  
19,340 

  
501 

  
868 

บริษทั วิมานสุริยา จ ากดั 35.0  35.0  1,100  880  385  308  -  -  -  - 
รวม         7,963  7,886      603  975 

                    

การร่วมค้า                    
บริษทั ซินเนอร์จิสติก พร็อพเพอร์ต้ี  
   ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 

 
50.0 

  
50.0 

  
465 

  
465 

  
232 

  
232 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

บริษทั คอมมอน กราวด ์(ประเทศไทย) 
จ  ากดั 

 
51.0 

  
51.0 

  
165 

  
104 

  
84 

  
53 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

บริษทั ซีพีเอน็ แอนด ์เอชเคแอล จ ากดั 51.0  51.0  4  4  2  2  -  -  -  - 

รวม         318  287      -  - 

 
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ทั้งหมดจดทะเบียนจดัตั้งและด าเนินธุรกิจในประเทศไทย ยกเวน้ Porto Worldwide Limited ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งและด าเนินธุรกิจในประเทศฮ่องกง 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
  

    88 

  บริษัทร่วม 
 

ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมท่ีรวมอยู่ในงบการเงินของบริษทัร่วม ปรับปรุงดว้ยการปรับมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ และความแตกต่างของนโยบาย        
การบญัชี การกระทบยอดรายการระหวา่งขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปดงักล่าวกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในกิจการเหล่าน้ี  
 

   กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย ์CPN 
คอมเมอร์เชียลโกรท 

 ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย ์

CPN รีเทล โกรท 

 ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย ์
อาคารส านกังาน จีแลนด ์

   2563  2562  2563  2562  2563  2562 
   (ล้านบาท) 
รายได ้   686  653  4,059  5,142  1,913  701 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (ร้อยละ 100)   559  492  1,526  3,756  1,721  433 
              
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม              
      ตามส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท   184  123  707  1,003  258  65 
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  กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย ์CPN 
คอมเมอร์เชียลโกรท 

 ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย ์

CPN รีเทล โกรท 

 ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย ์
อาคารส านกังาน จีแลนด ์

  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
  (ล้านบาท) 
สินทรัพยห์มุนเวียน  509  60  3,306  1,313  7  217 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  5,924  5,089  76,430  45,374  -  5,809 
หน้ีสินหมุนเวียน  (31)  (22)  (1,243)  (588)  -  (90) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน  (1,603)  (422)  (50,449)  (16,398)  -  (1,123) 
สินทรัพยสุ์ทธิ (ร้อยละ 100)  4,799  4,705  28,044  29,701 7 4,813 
การตีมูลค่ายติุธรรมท่ียงัไม่รับรู้  377  143  600  (1,829)  -  1,094 
  5,176  4,848  28,644  27,872 7 5,907 
           
สินทรัพยสุ์ทธิส่วนท่ีเป็นของกลุ่มบริษทั  1,294  1,212  7,645  7,439  1  886 
การตดัก าไรระหวา่งกนัท่ียงัไม่รับรู้จากการ             
   ขายสินทรัพยใ์หแ้ก่บริษทัร่วม  (592)  (592)  (2,976)  (1,959)  -  76 
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วม  702  620  4,669  5,480 1 962 
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกองทุนรวม  
 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 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 บี
ทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) (“บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์”) ในสัดส่วนร้อยละ 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 
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ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
บริษทั สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (บริษัทย่อยทางตรง) 
 
ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัไดซ้ื้อหุน้สามญัของบริษทั สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั จากบริษทั ดุสิตธานี จ ากดั 
(มหาชน) จ านวน 0.26 ลา้นหุน้ เป็นจ านวนเงิน 185.69 ลา้นบาท ท าใหส้ัดส่วนเงินลงทุนเพิ่มข้ึนจาก ร้อยละ 63 เป็น
ร้อยละ 78 ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดในสญัญา 
 
บริษัท คอมมอน กราวด์ (ประเทศไทย) จ ากดั (บริษัทย่อยทางตรง) 
 
ในเดือนมีนาคม 2562 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั คอมมอน กราวด ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 
มีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจาก 1 ลา้นบาทเป็น 150 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัจ านวน 1.49 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 
100 บาท ทั้งน้ีบริษทัไดช้ าระค่าหุน้แลว้ร้อยละ 25 เป็นจ านวนเงิน 18.88 ลา้นบาท 
 
ในเดือนพฤษภาคม 2562 บริษทัไดร่้วมทุนกบั Common Ground Works Sdn. Bhd. และ MSB Asia Ltd. ในสัดส่วน
ร้อยละ 51: 29: 20 ตามล าดบั บริษทัไดช้ าระค่าหุน้แลว้เป็นจ านวนเงิน 19.13 ลา้นบาท ท าใหส้ดัส่วนเงินลงทุนลดลง
จากร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 51 บริษทัจึงเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากบริษทัยอ่ยเป็นการร่วมคา้ 
 
บริษัท ศาลาแดง พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จ ากดั (บริษัทย่อยทางตรง) 
 
ในเดือนมิถุนายน 2562 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นสามญัของบริษทั ศาลาแดง พร็อพเพอร์ต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั จากบริษทั 
ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และกรรมการ จ านวน 0.56 พนัหุ้น เป็นจ านวนเงิน 216.79 ลา้นบาท ท าให้สัดส่วนเงิน
ลงทุนเพิ่มข้ึนจาก ร้อยละ 86 เป็นร้อยละ 100 ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดในสญัญา 
 
บริษัท ซีพเีอ็น วิลเลจ จ ากดั (บริษัทย่อยทางตรง) 
 
ในเดือนพฤศจิกายน 2562 บริษทัไดจ้  าหน่ายหุ้นสามญัของ บริษทั ซีพีเอ็น วิลเลจ จ ากดั ให้แก่ Mitsubishi Estate  
Asia Pte. Ltd. ของโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ จ านวน 30,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้10 บาท เป็นจ านวนเงิน 254.79 
ลา้นบาท ท าใหส้ดัส่วนเงินลงทุนลดลงจากร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 70 
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Chipper Global Limited (บริษัทย่อยทางอ้อม) 
 
ในเดือนพฤษภาคม 2562 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้ง Chipper Global Limited ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 65.8 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
(เทียบเท่า 2,084 ลา้นบาท) จ านวน 32,900 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 2,000 เหรียญสหรัฐ โดยมีสดัส่วนเงินลงทุนร้อยละ 100 
 
Central Plaza i-City Real Estate Sdn. Bhd. (บริษัทย่อยทางอ้อม) 
 
ในระหว่างปี 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ของ Central Plaza i-City Real Estate Sdn. Bhd. มีมติอนุมติัให้
ด าเนินการออกและเรียกช าระหุ้นออกใหม่จาก 420.40 ลา้นริงกิตมาเลเซียเป็น 420.43 ลา้นริงกิตมาเลเซีย (เทียบเท่า 
3,452.33 ลา้นบาท) โดยออกและเรียกช าระหุน้ออกใหม่เพิ่มจ านวน 290 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 ริงกิตมาเลเซีย  และ
เรียกช าระแลว้ 0.0001 ริงกิตมาเลเซียเพื่อใชเ้ป็นเงินลงทุนหมุนเวียน โดยกลุ่มบริษทัถือหุน้ร้อยละ 60 กลุ่มบริษทัได้
ลงทุนในหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวเป็นจ านวนเงินรวม 0.02 ลา้นริงกิตมาเลเซีย (เทียบเท่า 0.13 ลา้นบาท) ตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ของกลุ่มบริษทั 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกองทุนรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ  เงินปันผลรับ 
 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 เซ็นทรัล เวิลด ์จ ากดั        100.0         100.0  2,511.9  2,511.9  2,412,733  2,412,733  -  -  2,412,733  2,412,733  -  - 

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 จ  ากดั        100.0         100.0     324.7  324.7  2,166,751  2,166,751  -  -  2,166,751  2,166,751  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  -  - 
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  -  - 

  



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
  

     94 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ  เงินปันผลรับ 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (ร้อยละ)  (ล้านบาท)  (พันบาท) 

บริษัทย่อย (ต่อ)                        
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  -  -  - 
                        
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 
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(1) กองทุนรวมธุรกิจไทย 4  
 
ในปี 2552 กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 ไดแ้กไ้ขนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยก าหนดให้เงินปันผลของหน่วยลงทุนประเภท ค ตอ้งไม่เกินกว่าจ านวนเงินสดสุทธิท่ีเหลือภายหลงัจาก 
(1) การหกัเงินสดส ารองเพื่อการช าระหน้ีอ่ืน ๆ และ (2) การช าระเงินปันผลคงคา้ง  
 
ในปี 2562 กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 ไดแ้กไ้ขนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยใหง้ดจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานตั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีเดือนกรกฏาคม 2562 เป็นตน้ไป 
จนกวา่จะมีมติผูถื้อหน่วยลงทุนใหม่ 
 
บริษทัยอ่ยทั้งหมดจดทะเบียนจดัตั้งและด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 
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11 ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุม  
 

ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัยอ่ยแต่ละรายของกลุ่มบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 
 

  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

 

 บริษทั แกรนด ์
คาแนล แลนด ์

จ ากดั 
(มหาชน)  

บริษทั เซ็นทรัล
พฒันา 

ขอนแก่น จ ากดั  

Central Plaza i-City 
Real Estate Sdn. 

Bhd.  

บริษทัยอ่ยอ่ืน 
ท่ีไม่มี

สาระส าคญั  รวม 

 
บริษทั แกรนด ์
คาแนล แลนด ์
จ ากดั (มหาชน)  

บริษทั เซ็นทรัล
พฒันา 

ขอนแก่น จ ากดั  

Central Plaza i-
City Real 

Estate Sdn. 
Bhd. 

 
บริษทัยอ่ยอ่ืน 

ท่ีไม่มี
สาระส าคญั 

 

รวม 
  (ล้านบาท) 

ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่
มีอ  านาจควบคุม 

 
32.5%  21.9%  40.0%     

 
32.5%  21.9%  40.0% 

    

สินทรัพยห์มุนเวียน  3,150  110  126      3,623  66  106     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  30,408  5,125  5,801      31,509  5,097  5,835     
หน้ีสินหมุนเวียน  (3,887)  (158)  (1,077)      (4,145)  (183)  (1,000)     
หน้ีสินไม่หมุนเวียน  (10,840)  (461)  (2,415)      (12,411)  (475)  (2,261)     
สินทรัพย์สุทธิ  18,831  4,616  2,435      18,576  4,505  2,680     
มูลค่าตามบญัชีของส่วนได้

เสียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 
  

6,114 
  

1,009 
  

974 
  

236 
  

8,333 
  

6,032 
  

985 
  

1,072 
  

245 
  

8,334 
 

     
               

รายได ้  1,905  784  432      501  1,079  327     
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี  255  371  (242)      170  452  (449)     
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  255  371  (242)      170  452  (449)     
ก าไรท่ีแบ่งให้กบัส่วนได้

เสียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 
  

83 
  

81 
  

(97) 
  

(7) 
  

60 
  

55 
  

99 
  

(179) 
  

96 
  

71 
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  31 ธนัวาคม 2563   31 ธนัวาคม 2562 

 

บริษทั แกรนด ์
คาแนล แลนด ์
จ ากดั (มหาชน)  

บริษทั เซ็นทรัล
พฒันา 

ขอนแก่น จ ากดั  

Central Plaza i-City 
Real Estate Sdn. 

Bhd.  

 บริษทั แกรนด ์
คาแนล แลนด ์
จ ากดั (มหาชน)  

บริษทั เซ็นทรัล
พฒันา 

ขอนแก่น จ ากดั  

Central Plaza i-City 
Real Estate Sdn. 

Bhd. 
  (ล้านบาท) 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 724  62  384   (52)  204  (863) 
กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 806  (60)  (130)   410  (142)  (183) 
กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน  
   (เงินปันผลท่ีจ่ายใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม: ไม่มี) 

 
(1,511) 

 
- 

 
(249) 

   
(485) 

 
- 

  
1,015 

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 

  
19 

 
2 

  
5 

   
(127) 

 
62 

  
(31) 
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12 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  
 

   งบการเงินรวม 
   สินทรัพยข์องกิจการ     

 

 
 
หมายเหต ุ

  
 

ท่ีดิน 

  
อาคารและ 

ส่วนปรับปรุง 

 สินทรัพย์
ระหวา่ง
ก่อสร้าง 

  
สินทรัพย์
สิทธิการใช ้

  
 

รวม 
ราคาทุน   (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562   30,685  98,319  8,008  -  137,012 
เพิ่มข้ึน   2,819  219  3,983  -  7,021 
สินทรัพยซ่ึ์งไดม้าจาก (ปรับปรุง) การรวม
ธุรกิจ  

 
(266)  -  - 

  
- 

 
(266) 

โอนไปเป็นอสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขาย   (172)  -  -  -  (172) 
โอนไปเป็นสิทธิการเช่า   -  2,643  (8,367)  -  (5,724) 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย   (47)  (80)  (67)  -  (194) 
ผลต่างจากการแปลงค่าในการจดัท างบ
การเงินรวม  

 
-  (191)  (1) 

  
- 

 
(192) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562   33,019  100,910  3,556  -  137,485 
การรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการถือ
ปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรก  

 
-  (240)  - 

  
83,989 

  
83,749 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 3(ข)  33,019  100,670  3,556  83,989  221,234 
เพิ่มข้ึน   13,243  176  4,453  413  18,285 
โอน   -  1,559  (1,559)  -  - 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย   (213)  (51)  (49)  (12,372)  (12,685) 
ผลต่างจากการแปลงค่าในการจดัท างบ
การเงินรวม  

 
-  2  - 

  
- 

  
2 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563   46,049  102,356  6,401  72,030  226,836 
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   งบการเงินรวม 
   สินทรัพยข์องกิจการ     

 

 
 
หมายเหต ุ

  
 

ท่ีดิน 

  
อาคารและ 

ส่วนปรับปรุง 

 สินทรัพย์
ระหวา่ง
ก่อสร้าง 

  
สินทรัพย์
สิทธิการใช ้

  
 

รวม 
ค่าเส่ือมราคา   (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562   -  28,600  -  -  28,600 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี   -  4,951  -  -  4,951 
โอนไปเป็นสิทธิการเช่า   -  (515)  -  -  (515) 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย   -  (54)  -  -  (54) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562   -  32,982  -  -  32,982 
การรับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิ
การใชจ้ากการถือปฏิบติัตาม TFRS 16 
เป็นคร้ังแรก 

   
 

- 

 

(34) 

  
 

- 

  
 

27,352 

  
 

27,318 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 3(ข)  -  32,948  -  27,352  60,300 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี   -  4,849  -  2,471  7,320 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย   -  (18)  -  (749)  (767) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563   -  37,779  -  29,074  66,853 

            

มูลค่าสุทธิทางบัญชี            

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562   33,019  67,928  3,556  -  104,503 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563   46,049  64,577  6,401  42,956  159,983 
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   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   สินทรัพยข์องกิจการ     

 

 
 
หมายเหต ุ

  
 

ท่ีดิน 

  
อาคารและ 

ส่วนปรับปรุง 

 สินทรัพย์
ระหวา่ง
ก่อสร้าง 

  
สินทรัพย์
สิทธิการใช ้

  
 

รวม 
ราคาทุน   (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562   9,141  41,689  231  -  51,061 
เพิ่มข้ึน   536  (207)  1,140  -  1,469 
โอนไปเป็นสิทธิการเช่า         -  (5,101)  (623)  -  (5,724) 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย   (2)  (44)  (62)  -  (108) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562   9,675  36,337  686  -  46,698 
การรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการถือ
ปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรก  

 
      -  (240)            - 

  
44,764 

  
44,524 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 3(ข)  9,675  36,097  686  44,764  91,222 
เพิ่มข้ึน         -  96  1,237  21,179  22,512 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย   (135)  (3)  (31)  (2)  (171) 
โอนสินทรัพย ์         -  646  (646)  -            - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563   9,540  36,836  1,246  65,941  113,563 

            

ค่าเส่ือมราคา            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562   -  10,031  -  -  10,031 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี   -  2,056  -  -  2,056 
โอนไปเป็นสิทธิการเช่า   -  (515)  -  -  (515) 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย   -  (21)  -  -  (21) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562   -  11,551  -  -  11,551 
การรับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย ์  
สิทธิการใชจ้ากการถือปฏิบติัตาม 
TFRS 16 เป็นคร้ังแรก 

   
 

- 

 

(34) 

  
 

- 

  
 

14,558 

  
 

14,524 
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 3(ข)  -  11,517  -  14,558  26,075 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี   -  2,044  -  2,808  4,852 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย   -  (2)  -  (2)  (4) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563   -  13,559  -  17,364  30,923 

            

มูลค่าสุทธิทางบัญชี            

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562   9,675  24,786  686  -  35,147 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563   9,540  23,277  1,246  48,577  82,640 

 
ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษทัตดัจ าหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้เป็นจ านวนเงิน 12,372 ล้านบาท ซ่ึงเป็นไปตาม
เง่ือนไขในสญัญาเช่าช่วงทรัพยสิ์นโครงการศูนยก์ารคา้ของกลุ่มบริษทั 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัสญัญาเช่าเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 14 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
 (ล้านบาท) 
จ านวนเงินที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน        
รายไดค่้าเช่า 25,440  16,158  13,354  6,781 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทางตรง        
- อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท่ีมีรายไดค่้าเช่า 15,043  12,170  8,686  6,066 
- อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท่ีไม่มีรายไดค่้าเช่า 548  1  52  - 
ตน้ทุนการกูย้มืท่ีรวมเป็นส่วนหน่ึงของ 
   อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในระหวา่งปี 101  164  7  6 

 
มูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ  านวน 350,420 ลา้นบาท (2562: 252,051 
ล้านบาท) ส าหรับกลุ่มบริษทัและ จ านวน 167,334 ลา้นบาท (2562: 78,187 ล้านบาท) ส าหรับบริษทั ประเมินราคา
โดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยวิธีมูลค่าตลาดส าหรับการใชป้ระโยชน์ปัจจุบนัและคิดลดกระแสเงินสดโดยใชอ้ตัราคิด
ลดท่ีปรับค่าความเส่ียง มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่น
ระดบัท่ี 3 
 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประกอบดว้ยทรัพยสิ์นทางการคา้ท่ีให้เช่าแก่บุคคลอ่ืน ซ่ึงประกอบดว้ยศูนยก์ารคา้
ดงัต่อไปน้ี 
 

- เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต - เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา 
- เซ็นทรัลพลาซา บางนา - เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกลา้ 
- เซ็นทรัล มารีนา - เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 
- เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ - เซ็นทรัลพลาซา แจง้วฒันะ 
- เซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช - เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี 
- เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี - เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น 
- เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย - เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก 
- เซ็นทรัลพลาซาแกรนด ์พระราม 9 - อาคารส านกังานแกรนด ์พระราม 9 
- เซ็นทรัล ซิต้ี เรสสิเดนซ์ - อาคารส านกังาน แจง้วฒันะ 
- อาคารส านกังาน บางนา - เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี 
- เซ็นทรัลพลาซา ล าปาง - เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี 
- เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ - เซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่ 
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- เซ็นทรัลเฟสติวลั สมุย - เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา 
- เซ็นทรัลพลาซา ระยอง - เซ็นทรัลเฟสติวลั ภูเกต็ 
- เซ็นทรัลพลาซา เวสตเ์กต - เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสตว์ิลล ์
- เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช - เซ็นทรัลพลาซา มหาชยั 
- เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา - เซ็นทรัล วิลเลจ 
- โครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันา  

 
โครงการระหวา่งการพฒันาของกลุ่มบริษทัประกอบดว้ยศูนยก์ารคา้และส านกังาน  
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13 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

  งบการเงินรวม 
      เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง  สินทรัพย ์   
    อาคารและ  เคร่ืองใชส้ านกังาน  ท่ีอยูร่ะหวา่ง   
 หมายเหตุ ท่ีดิน  ส่วนปรับปรุง  และยานพาหนะ  การก่อสร้าง  รวม 
  (ล้านบาท) 
ราคาทุน           
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  91  2,618  1,039  114  3,862 
เพิ่มข้ึน  -  25  87  129  241 
โอน - สุทธิ  -  15  41     (56)  - 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย  -  (12)  (27)  -  (39) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562  91  2,646  1,140  187  4,064 

การรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้จากการถือปฏิบัติตาม 
    TFRS 16 เป็นคร้ังแรก 

3 (ข) 
 
- 

  
2,014 

  
- 

  
- 

  
2,014 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่  91  4,660  1,140  187  6,078 

เพิ่มข้ึน  -  96  109  434  639 
โอน - สุทธิ  -  360  66  (426)  - 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย  -  (15)  (25)  -  (40) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  91  5,101  1,290  195  6,677 
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  งบการเงินรวม 
      เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง  สินทรัพย ์   
    อาคารและ  เคร่ืองใชส้ านกังาน  ท่ีอยูร่ะหวา่ง   
 หมายเหตุ ท่ีดิน  ส่วนปรับปรุง  และยานพาหนะ  การก่อสร้าง  รวม 
  (ล้านบาท) 
ค่าเส่ือมราคา           
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  -  1,517  699  -  2,216 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  -  187  94  -  281 
โอน - สุทธิ  -  -  -  -  - 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย  -  (10)    (19)  -  (29) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562  -  1,694  774  -  2,468 
การรับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้จาก 
   การถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรก 

 
3 (ข) 

 
- 

  
455 

  
- 

  
- 

  
455 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่  -  2,149  774  -  2,923 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  -  440  109  -  549 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย  -  (12)  (24)  -  (36) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  -  2,577  859  -  3,436 
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  งบการเงินรวม 
      เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง  สินทรัพย ์   
    อาคารและ  เคร่ืองใชส้ านกังาน  ท่ีอยูร่ะหวา่ง   
 หมายเหตุ ท่ีดิน  ส่วนปรับปรุง  และยานพาหนะ  การก่อสร้าง  รวม 
  (ล้านบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี            

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562            
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั  91  952  361  187   1,591 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน  -  -  5  -   5 
  91  952  366  187   1,596 

            
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563            
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั  91  1,199  431  195   1,916 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  -  1,325  -  -   1,325 
  91  2,524  431  195   3,241 

 
 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพยท่ี์มีไวใ้ชใ้นการด าเนินงานของ โรงแรมฮิลตนั พทัยา และโรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี  
 
 ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเตม็จ านวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มี

จ านวนเงิน 1,748 ลา้นบาท (2562: 396 ล้านบาท) 
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  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

    เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง  สินทรัพย ์   
  อาคารและ  เคร่ืองใชส้ านกังาน  ท่ีอยูร่ะหวา่ง   
 หมายเหตุ ส่วนปรับปรุง  และยานพาหนะ  การก่อสร้าง  รวม 
  (ล้านบาท) 
ราคาทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  265  735  77  1,077 
เพิ่มข้ึน  9  63  93  165 
โอน - สุทธิ  1  42  (43)  - 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย  -  (17)  -  (17) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562  275  823  127  1,225 
การรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้จากการถือปฏิบติัตาม  
   TFRS 16 เป็นคร้ังแรก 

 
3 (ข) 

 
- 

  
110 

  
- 

  
110 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่  275  933  127  1,335 
เพิ่มข้ึน  17  98  19  134 
โอน - สุทธิ  17  26  (43)  - 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย  (1)  (8)  -  (9) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  308  1,049  103  1,460 
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  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

    เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง  สินทรัพย ์   
  อาคารและ  เคร่ืองใชส้ านกังาน  ท่ีอยูร่ะหวา่ง   
 หมายเหตุ ส่วนปรับปรุง  และยานพาหนะ  การก่อสร้าง  รวม 
  (ล้านบาท) 
ค่าเส่ือมราคา         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  188  497  -  685 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  13  77  -  90 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย  -  (14)  -  (14) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562  201  560  -  761 
การรับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้จาก 
   การถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรก 

 
3 (ข) 

 
- 

  
19 

  
- 

  
19 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่  201  579  -  780 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  15  126  -  141 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย  (1)  (6)  -  (7) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  215  699  -  914 
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  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

    เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง  สินทรัพย ์   
  อาคารและ  เคร่ืองใชส้ านกังาน  ท่ีอยูร่ะหวา่ง   
 หมายเหตุ ส่วนปรับปรุง  และยานพาหนะ  การก่อสร้าง  รวม 
  (ล้านบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562         
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั  74  260  127  461 
ภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน  -  3  -  3 
  74  263  127  464 

         
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563         
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั  93  280  103  476 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  -  70  -  70 
  93  350  103  546 

 
ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเตม็จ านวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีจ านวนเงิน 
620 ลา้นบาท (2562: 291 ล้านบาท) 
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14 สัญญาเช่า  
 

ในฐานะผู้เช่า 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ล้านบาท) 

สินทรัพย์สิทธิการใช้    
ท่ีดิน 17,107  14,454 
อาคารและส่วนปรับปรุง 27,174  34,194 
รวม 44,281  48,648 

 
ในปี 2563 สินทรัพยสิ์ทธิการใชข้องกลุ่มบริษทัและบริษทัเพิ่มข้ึนเป็นจ านวน 847 ลา้นบาทและ 21,198 ลา้นบาท 
ตามล าดบั 
 
สิทธิเลือกในการขยายอายสัุญญาเช่า 

 
สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยบ์างสัญญาใหสิ้ทธิกลุ่มบริษทัในการเลือกขยายอายสุัญญาเช่าภายในหน่ึงปีก่อนส้ินสุด
ระยะเวลาเช่าท่ีบอกเลิกไม่ได ้ในทางปฏิบติักลุ่มบริษทัจะพิจารณารวมสิทธิในการขยายอายุสัญญาเช่าส าหรับ
สัญญาเช่าใหม่เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการด าเนินงาน สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าเป็นสิทธิท่ีให้กลุ่ม
บริษทัเป็นผูมี้สิทธิเลือกโดยผูใ้ห้เช่าไม่มีสิทธิดงักล่าว กลุ่มบริษทัจะประเมินตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลว่ามี
ความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่  และกลุ่มบริษทัจะทบทวนการ
ประเมินว่ายงัมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่ หากมี
เหตุการณ์ส าคญัหรือมีการเปล่ียนแปลงสถานการณ์อยา่งมีสาระส าคญัซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (ล้านบาท) 

จ านวนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน          
ก าไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 2,800  2  4  (2) 
ดอกเบ้ียรับจากลูกหน้ีสญัญาเช่าเงินทุน 962  -  -  - 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า  1,173  -  906  - 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสั้น  480  -  58  - 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าต ่า 10  -  4  - 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (ล้านบาท) 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ดิน 1,288  -  997  - 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชอ้าคารและ 
   ส่วนปรับปรุง 

 
1,437  -  

 
1,851  - 

ค่าเช่าจ่าย -  2,685  -  1,558 
 
ในปี 2563 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีจ านวน 3,828 ลา้นบาท และ 
2,788 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 
ในฐานะผู้ให้เช่า 
 
สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประกอบดว้ยอาคารศูนยก์ารคา้และอาคารส านกังานหลายแห่งท่ีให้เช่า
แก่บุคคลท่ีสามตามสัญญาเช่าด าเนินงาน สัญญาเช่าน้ีส่วนใหญ่มีก าหนดระยะเวลาเช่าท่ียกเลิกไม่ไดไ้ม่เกิน 3 ปี 
โดยการต่ออายุสัญญาเช่าในภายหลงัจะมีการตกลงกบัผูเ้ช่า สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนทั้งหมด
ก าหนดรายไดค่้าเช่าเป็นทั้งจ านวนคงท่ีและจ านวนผนัแปร  

 

ระยะเวลาครบก าหนดช าระตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 
 

งบการเงินรวม  
 งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 

 (ล้านบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  
ปีท่ี 1 14,284  8,614 
ปีท่ี 2 7,842  4,636 
ปีท่ี 3 3,853  2,208 
ปีท่ี 4 873  562 
ปีท่ี 5 469  328 
หลงัจากปีท่ี 5 2,972  2,684 
รวม 30,293  19,032 
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จ านวนเงินขั้นต ่าที่จะได้รับในอนาคตจากสัญญาให้เช่าด าเนินงาน  

 
งบการเงินรวม  

 งบการเงิน 
เฉพาะกจิการ 

 (ล้านบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
ภายใน 1 ปี  16,341  9,395 
1 - 5 ปี  13,830  8,018 
หลงัจาก 5 ปี  1,619  724 
รวม 31,790  18,137 

 

15 ค่าความนิยม 
 

ค่าความนิยมส่วนใหญ่เกิดจากการท่ีบริษทัซ้ือหุ้นในบริษทั แกรนด ์คาแนล แลนด ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
(รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั แกรนด ์คาแนล แลนด”์) 
 

การทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดท่ีมค่ีาความนิยม 
 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า ค่าความนิยมไดถู้กปันส่วนใหก้บัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดของ
กลุ่มบริษทั ดงัต่อไปน้ี 
 

หน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด 1 - กลุ่มบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ 
 

 งบการเงินรวม 
2563  2562 

 (ล้านบาท) 
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด 1 - กลุ่มบริษทั แกรนด ์คาแนล แลนด ์ 1,036  1,036 
 

มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนมาจากมูลค่าจากการใช ้ซ่ึงประมาณจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตท่ีเกิดข้ึน
จากการใชสิ้นทรัพยน์ั้น 
 

การก าหนดขอ้สมมติฐานมาจากการประเมินของผูบ้ริหารโดยพิจารณาจากแนวโน้มในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง     
ในอนาคตและขอ้มูลในอดีตจากแหล่งขอ้มูลภายนอกและภายใน ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประมาณการมูลค่าท่ี
จะไดรั้บคืนมีดงัน้ี 
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 งบการเงินรวม 
2563  2562 

 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด 11  11 
อตัราการเติบโต 3  3 
ประมาณการอตัราการเติบโตของก าไร EBITDA (อตัราถวัเฉล่ีย 5 ปีขา้งหนา้) 3  3 
 
อัตราคิดลด 
 
อตัราคิดลดค านวณมาจากวิธีตน้ทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของเงินทุน ซ่ึงประกอบดว้ยค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรมของ
ตน้ทุนของหน้ีสิน อตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียงท่ีมาจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลท่ีมีอายุ
มากกวา่ 10 ปีข้ึนไป บวกกบัปัจจยัเส่ียงของธุรกิจ แนวโนม้การเจริญเติบโต สภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน รวมถึง
ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 
 
อัตราการเติบโตสุดท้าย 
 
อตัราการเติบโตสุดทา้ยพิจารณาจากค่าเฉล่ียการเติบโตของอุตสาหกรรมและผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศท่ีด าเนิน
ธุรกิจ อตัราเงินเฟ้อ และการเติบโตของก าไรก่อนดอกเบ้ีย ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย 
 
ประมาณการการเติบโตของก าไรก่อนดอกเบีย้ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจ าหน่าย 
 
ประมาณการการเติบโตของก าไรก่อนดอกเบ้ีย ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจ าหน่ายมาจาก 
การประมาณการผลประโยชน์ท่ีได้รับในอนาคตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยการเติบโตของรายได้  
ท่ีคาดไว ้ซ่ึงการเติบโตของรายไดป้ระมาณการมาจากประสบการณ์ในอดีต และสภาวะการเติบโตของธุรกิจในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกนั  
 
จากการทดสอบการดอ้ยค่า การประมาณการมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนสูงกวา่มูลค่าตามบญัชี กลุ่มบริษทัจึงไม่รับรู้ขาดทุน
จากการดอ้ยค่าในงบการเงิน 
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16 สิทธิการเช่า 
 

 หมายเหต ุ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  (ล้านบาท) 
ราคาทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  29,872  12,798 
เพิ่มข้ึน  3,368  1,116 
โอนมาจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 12 5,724  5,724 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย  (97)  (61) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562   38,867  19,577 
โอนไปยงัอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 12 (38,867)  (19,577) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  -  - 
     

ค่าตัดจ าหน่าย     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  15,786  7,025 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  1,845  947 
โอนมาจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  515  515 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย  (62)  (46) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562   18,084  8,441 
โอนไปยงัอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 12 (18,084)  (8,441) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  -  - 

     

มูลค่าสุทธิทางบัญชี     
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562  14,086  5,773 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562  20,783  11,136 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  -  - 
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ในระหว่างปี 2562 สิทธิการเช่าท่ีเพิ่มข้ึนส่วนใหญ่เกิดจากกลุ่มบริษัทได้ก่อสร้างโครงการศูนย์การค้าและ
ห้างสรรพสินคา้ในอนาคตโดยการซ้ือสินทรัพยท่ี์ใชใ้นการด าเนินงานของศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัล
พลาซา ลาดพร้าวเป็นจ านวนเงิน 450.5 ลา้นบาท  
 

ในเดือนมกราคม 2562 กลุ่มบริษทัไดจ่้ายช าระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ตามสัญญาเช่าท่ีดินกบับุคคลภายนอก ซ่ึงเป็น
ท่ีตั้งของโครงการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เป็นจ านวนเงิน 1,790.86 ลา้นบาท 
 

สิทธิการเช่าเป็นทรัพยสิ์นทางการคา้ท่ีอยู่ภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานระยะยาว ซ่ึงส่วนใหญ่ได้แก่ ศูนยก์ารคา้        
ในโครงการเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว และบางส่วนของโครงการเซ็นทรัลพลาซาแกรนด ์พระราม 9 
เซ็นทรัลเฟสติวลั ภูเกต็ เซ็นทรัลพลาซา เวสตเ์กต เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสตว์ิลลแ์ละโครงการอ่ืน ๆ 

 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
 (ล้านบาท) 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทางตรง  
สินทรัพยท่ี์มีรายไดค่้าเช่า -  3,873  -  2,782 

 
สิทธิการเช่าท่ีดินท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินรวมส่วนหน่ึงเป็นค่าเช่าท่ีดินท่ีบริษทัย่อยแห่งหน่ึงจ่ายล่วงหน้าให้แก่
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกันสองแห่งตามสัญญาเช่าท่ีดิน สัญญาดังกล่าวมีอายุรวม 43 ปี โดยจะส้ินสุดลง ในวนัท่ี  
30 มิถุนายน 2593 
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17 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
                     2563  2562  2563  2562 
  (ล้านบาท) 
เงินมดัจ า  1,760  1,303  227  237 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ืออสงัหาริมทรัพย ์         
   เพื่อการลงทุนและสิทธิการเช่า  394  4  228  4 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิ  340  377  247  280 
เงินประกนัสิทธิการเช่า  206  233  -  - 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย  3  92  -  - 
อ่ืนๆ  59  -  16  - 

รวม  2,762  2,009  718  521 
 

18 หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ 
 

  งบการเงินรวม 
  2563  2562 
 

หมายเหต ุ
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

  (ล้านบาท) 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการ 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -  226  226  -  126  126  
เงินกูย้มืระยะสั้นจาก 
   สถาบนัการเงิน 

 
-  11,732  11,732  770  4,200  4,970 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั
การเงินส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี   -  2,010  2,010  -  1,569  1,569 

เงินกูย้มืระยะยาวจากผูล้งทุน
สถาบนัส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 

 

-  4,163  4,163  -  2,200  2,200 
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั  6 -  724  724  -  693            693 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั
การเงิน 

 
2,532  13,067  15,599  2,532  7,081  9,613 
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  งบการเงินรวม 
  2563  2562 
 

หมายเหต ุ
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

  (ล้านบาท) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากผูล้งทุน
สถาบนั 

 
-  12,032  12,032  -  14,858  14,858 

รวมหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้  2,532  43,954  46,486  3,302  30,727  34,029 

 
  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2563  2562 
 

หมายเหต ุ
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

  (ล้านบาท) 
เงินกูย้มืระยะสั้นจาก 
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -  10,505  10,505  -  9,862  9,862 
เงินกูย้มืระยะสั้นจาก  
   สถาบนัการเงิน 

 
-  11,182  11,182  -  3,600  3,600 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั
การเงินส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี   -  2,010  2,010  -  1,569  1,569 

เงินกูย้มืระยะยาวจากผูล้งทุน
สถาบนัส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 

 

-  3,000  3,000  -  800  800 
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั  6 -  7,615  7,615  -  8,105  8,105 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั
การเงิน 

 
-  13,067  13,067  -  7,081  7,081 

เงินกูย้มืระยะยาวจากผูล้งทุน
สถาบนั 

 
-  10,996  10,996  -  12,400  12,400 

รวมหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้  -  58,375  58,375  -  43,417  43,417 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย แสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563  2562  2563  2562 
 (ล้านบาท) 
ภายใน 1 ปี  18,131  8,865  26,697  15,831 
1 - 5 ปี 27,855  23,051  31,178  25,474 
เกิน 5 ปี 500  2,113  500  2,112 
รวม 46,486  34,029  58,375  43,417 

 
สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกนัหน้ีสิน   งบการเงินรวม 
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม  หมายเหต ุ 2563  2562 

   (ล้านบาท) 
อสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขาย  8 -  156 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  12 14,468  14,635 
สิทธิการเช่า  16 -  97 
รวม   14,468  14,888 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนเงินรวม 18,103 ลา้นบาท 
(2562: 14,213 ล้านบาท) 
 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกนั 

 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั คือ เงินฝากประจ าซ่ึงกลุ่มบริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้ าไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ  
 
เงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของกลุ่มบริษทัเป็นตัว๋สญัญาใชเ้งิน มีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 
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เงินกู้ยมืระยะส้ันจากผู้ลงทุนสถาบัน 
 

กลุ่มบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) 
 
ในเดือนกรกฎาคม 2563 บริษทัไดอ้อกตัว๋แลกเงินอายุ 6 เดือน มูลค่ารวม 280 ลา้นบาท และครบก าหนดไถ่ถอนใน 
เดือนมกราคม 2564  
 
ในเดือนกนัยายน 2563 บริษทัไดอ้อกตัว๋แลกเงินอายุ 6 เดือน มูลค่ารวม 850 ลา้นบาท และครบก าหนดไถ่ถอนใน 
เดือนมีนาคม 2564  

 
ในเดือนตุลาคม 2563 บริษทัไดอ้อกตัว๋แลกเงินอายุ 3 เดือน มูลค่ารวม 2,000 ลา้นบาท และครบก าหนดไถ่ถอนใน 
เดือนมกราคม 2564  
 
ในเดือนพฤศจิกายน 2563 บริษทัไดอ้อกตัว๋แลกเงินอาย ุ3 เดือน มูลค่ารวม 2,000 ลา้นบาท และครบก าหนดไถ่ถอน
ใน เดือนกมุภาพนัธ์ 2564 
 
ในเดือนพฤศจิกายน 2563 บริษทัไดอ้อกตัว๋แลกเงินอาย ุ6 เดือน มูลค่ารวม 52 ลา้นบาท และครบก าหนดไถ่ถอนใน 
เดือนพฤษภาคม 2564 
 
ในเดือนธนัวาคม 2563 บริษทัไดอ้อกตัว๋แลกเงินอาย ุ3 เดือน มูลค่ารวม 3,000 ลา้นบาท และครบก าหนดไถ่ถอนใน 
เดือนมีนาคม 2564 

 
กลุ่มบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากัด (มหาชน) 

 
ในเดือนพฤศจิกายน 2563 บริษทัไดอ้อกตัว๋แลกเงินอาย ุ6 เดือน มูลค่ารวม 300 ลา้นบาท และครบก าหนดไถ่ถอนใน 
เดือนพฤษภาคม 2564 
 
ในเดือนธันวาคม 2563 บริษทัไดอ้อกตัว๋แลกเงินอายุ 6 เดือน มูลค่ารวม 250 ลา้นบาท และครบก าหนดไถ่ถอนใน 
เดือนมิถุนายน 2564 
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เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
  
กลุ่มบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) 

 
ในเดือนพฤศจิกายน 2561 บริษทัไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมภายในวงเงินไม่เกิน 1,500 ลา้นบาท กบัสถาบนัการเงินแห่ง
หน่ึง สัญญาดงักล่าวก าหนดใหบ้ริษทัช าระเงินตน้เป็นรายงวดทุกๆ 6 เดือน รวม 14 งวด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
บริษทัไดเ้บิกใชเ้งินกูค้รบวงเงินกู ้
 
ในเดือนพฤศจิกายน 2561 บริษทัไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท กบัสถาบนัการเงินแห่ง
หน่ึง สัญญาดงักล่าวก าหนดให้บริษทัช าระเงินตน้คร้ังแรกในอีก 24 เดือนหลงัจากเบิกเงินกูค้ร้ังแรก และช าระคืน
เป็นรายงวดทุกๆ 3 เดือน รวม 21 งวด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดเ้บิกใชเ้งินกูค้รบวงเงินกู ้
 
ในเดือนธนัวาคม 2561 บริษทัไดท้ าสัญญาเงินกูย้มืภายในวงเงินไม่เกิน 1,500 ลา้นบาท กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 
สญัญาดงักล่าวก าหนดใหบ้ริษทัช าระเงินตน้เป็นรายงวดทุกๆ 6 เดือน รวม 14 งวด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทั
ไดเ้บิกใชเ้งินกูค้รบวงเงินกู ้
 
ในเดือนธันวาคม 2561 บริษทัไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมภายในวงเงินไม่เกิน 500 ลา้นบาท กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 
สญัญาดงักล่าวก าหนดใหบ้ริษทัช าระเงินตน้คร้ังแรกในอีก 25 เดือนหลงัจากเบิกเงินกูค้ร้ังแรก และช าระคืนเป็นเป็น
รายงวดทุก ๆ เดือน รวม 36 งวด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดเ้บิกใชเ้งินกูค้รบวงเงินกู ้
 
ในเดือนมีนาคม 2562 บริษทัไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 
สญัญาดงักล่าวก าหนดใหบ้ริษทัช าระเงินตน้คร้ังแรกในอีก 25 เดือนหลงัจากเบิกเงินกูค้ร้ังแรก และช าระคืนเป็นเป็น
รายงวดทุก ๆ เดือน รวม 35 งวด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดเ้บิกใชว้งเงินกูค้รบวงเงินกู ้

 
ในเดือนพฤษภาคม 2562 บริษทัไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมภายในวงเงินไม่เกิน 1,500 ลา้นบาท กบัสถาบนัการเงินแห่ง
หน่ึง สัญญาดงักล่าวก าหนดให้บริษทัช าระเงินตน้คร้ังแรกในอีก 25 เดือนหลงัจากเบิกเงินกูค้ร้ังแรก และช าระคืน
เป็นเป็นรายงวดทุก ๆ เดือน รวม 35 งวด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดเ้บิกใชว้งเงินกูค้รบวงเงินกู ้
 
ในเดือนมีนาคม 2563 บริษทัไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมภายในวงเงินไม่เกิน 1,500 ลา้นบาท กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง
สัญญาดงักล่าวก าหนดใหบ้ริษทัช าระเงินตน้คร้ังแรกในอีก 25 เดือนหลงัจากเบิกเงินกูค้ร้ังแรก และช าระคืนเป็นราย
งวดทุก ๆ เดือน รวม 35 งวด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดเ้บิกใชว้งเงินกูค้รบแลว้ทั้งจ านวน 
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ในเดือนมิถุนายน 2563 บริษทัไดท้ าสัญญาเงินกูย้มืภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ลา้นบาท กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 
สัญญาดงักล่าวก าหนดใหบ้ริษทัช าระเงินตน้คร้ังแรกในอีก 24 เดือนหลงัจากเบิกเงินกูค้ร้ังแรก และช าระคืนเป็นราย
งวดทุก ๆ 1 ปี รวม 3 งวด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดเ้บิกใชว้งเงินกูค้รบแลว้ทั้งจ านวน 
 
ในเดือนธนัวาคม 2563 บริษทัไดท้ าสัญญาเงินกูย้มืภายในวงเงินไม่เกิน 1,500 ลา้นบาท กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 
สัญญาดงักล่าวก าหนดใหบ้ริษทัช าระเงินตน้คร้ังแรกในอีก 36 เดือนหลงัจากเบิกเงินกูค้ร้ังแรก และช าระคืนเป็นราย
งวดทุก ๆ 6 เดือน รวม 2 งวด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดเ้บิกใชว้งเงินกูค้รบแลว้ทั้งจ านวน 
 
กลุ่มบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากัด (มหาชน) 
 
ในเดือนกนัยายน 2553 กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาเงินกูย้มืภายในวงเงินไม่เกิน 3,100 ลา้นบาท กบัสถาบนัการเงินแห่ง
หน่ึง สัญญาดงักล่าวก าหนดให้บริษทัช าระเงินตน้ท่ีเหลือทั้งจ านวนภายใน 3 ปี นับจากวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2562  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดเ้บิกใชเ้งินกู ้2,532 ลา้นบาท (2562: 2,532 ล้านบาท) 

 
เงินกู้ยมืระยะยาวจากผู้ลงทุนสถาบัน 
 
กลุ่มบริษทัจ าหน่ายหุน้กูใ้นสกลุเงินบาทในวงจ ากดั หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่
มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
 
กลุ่มบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) 
 
ในเดือนตุลาคม 2554 บริษทัจ าหน่ายหุน้กูอ้าย ุ10 ปีมูลค่ารวม 300 ลา้นบาท โดยหุน้กูด้งักล่าวมีการจ่ายดอกเบ้ียทุกๆ 
6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 12 ตุลาคม 2564 
 
ในเดือนมิถุนายน 2558 บริษทัจ าหน่ายหุ้นกูอ้าย ุ6 ปี 7 เดือน 10 วนั มูลค่ารวม 1,000 ลา้นบาท โดยหุ้นกูด้งักล่าวมี
การจ่ายดอกเบ้ียคร้ังเดียวในวนัครบก าหนดไถ่ถอน และครบก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 12 มกราคม 2565 
 
ในเดือนสิงหาคม 2558 บริษทัจ าหน่ายหุ้นกูอ้าย ุ7 ปี มูลค่ารวม 800 ลา้นบาท โดยหุ้นกูด้งักล่าวมีการจ่ายดอกเบ้ียปี
ละ 2 คร้ัง และครบก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 6 สิงหาคม 2565 
 
ในเดือนสิงหาคม 2561 บริษทัจ าหน่ายหุ้นกูอ้าย ุ3 ปี มูลค่ารวม 1,900 ลา้นบาท โดยหุ้นกูด้งักล่าวมีการจ่ายดอกเบ้ีย
ทุก ๆ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 8 สิงหาคม 2564 
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ในเดือนสิงหาคม 2561 บริษทัจ าหน่ายหุ้นกูอ้าย ุ7 ปี มูลค่ารวม 1,000 ลา้นบาท โดยหุ้นกูด้งักล่าวมีการจ่ายดอกเบ้ีย
ทุก ๆ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 8 สิงหาคม 2568 
 
ในเดือนพฤษภาคม 2562 บริษทัจ าหน่ายหุ้นกูอ้ายุ 4 ปี มูลค่ารวม 2,000 ลา้นบาท และครบก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 
2 พฤษภาคม 2566 

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

 
ในเดือนกรกฎาคม 2562 บริษทัจ าหน่ายหุ้นกูอ้ายุ 3 ปี มูลค่ารวม 2,000 ลา้นบาท และครบก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 
18 กรกฎาคม 2565 

 
ในเดือนกรกฎาคม 2562 บริษทัจ าหน่ายหุ้นกูอ้ายุ 10 ปี มูลค่ารวม 500 ลา้นบาท และครบก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 
18 กรกฎาคม 2572 
 
ในเดือนพฤศจิกายน 2563  บริษทัจ าหน่ายหุน้กูอ้าย ุ3 ปี 3 เดือน มูลค่ารวม 3,000 ลา้นบาท และครบก าหนดไถ่ถอน
ในวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2567 

 
กลุ่มบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากัด (มหาชน) 
 
ในเดือนพฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริษทัจ าหน่ายหุ้นกูอ้าย ุ3 ปี 5 เดือน มูลค่ารวม 1,300 ลา้นบาท โดยหุ้นกูด้งักล่าวมี
การจ่ายดอกเบ้ียทุก ๆไตรมาส และครบก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2564 
 
ในเดือนเมษายน 2561 กลุ่มบริษทัจ าหน่ายหุ้นกู้อายุ 4 ปีมูลค่ารวม 1,150 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีการจ่าย
ดอกเบ้ียทุก ๆไตรมาส และครบก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 26 เมษายน 2565 

 
ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมและขอ้ก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้ กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข
ทางการเงินบางประการ เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา
และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสญัญา เป็นตน้ 

 



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 

         122 

อัตราดอกเบ้ียแท้จริงและการวดัมูลค่าใหม่ / การวิเคราะห์การครบก าหนดช าระ  
 

 งบการเงินรวม 
   เงินกูย้มื - ส่วนท่ีมี

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
 เงินกูย้มื - ส่วนท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 

และระยะท่ีครบก าหนดช าระ 
  

 อตัราดอกเบ้ีย      หลงัจาก 1 ปีแต่    รวมมูลค่าตาม  มูลค่า 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ท่ีแทจ้ริง    ภายใน 1 ปี  ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  บญัชี  ยติุธรรม 
 (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 
2563              
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินและผูล้งทุน 
   สถาบนั 

 
0.95 - 5.00 

  
26,769 

  
4,377 

  
13,889 

  
500 

  
45,535 

  
43,592 

              
2562              
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินและผูล้งทุน 
   สถาบนั 

 
1.35 - 5.00 

  
14,645 

  
2,636 

  
14,215 

  
1,714 

  
33,210 

  
33,601 

 
 
 
  



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 

         123 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   เงินกูย้มื - ส่วนท่ีมี

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
 เงินกูย้มื - ส่วนท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 

และระยะท่ีครบก าหนดช าระ 
  

 อตัราดอกเบ้ีย      หลงัจาก 1 ปีแต่    รวมมูลค่าตาม  มูลค่า 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ท่ีแทจ้ริง    ภายใน 1 ปี  ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  บญัชี  ยติุธรรม 
 (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 
2563              
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินและผูล้งทุน 
   สถาบนั 

 
0.95 - 5.00 

 
 23,687 

  
3,214 

  
12,853 

  
500 

 
40,254 

  
40,521 

              
2562              
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินและผูล้งทุน 
   สถาบนั 

 
1.35 - 5.00 

 
10,743 

  
1,236 

  
11,757 

  
1,714 

 
25,450 

  
25,827 
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19 เจ้าหนีอ่ื้น 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ 2563  2562  2563  2562  
  (ล้านบาท) 
เจา้หน้ีอ่ืน 6 574  614  332  342  
เงินประกนัผลงานคา้งจ่าย  1,921  2,401  916  979  
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 
   คา้งจ่าย 

 
1,617 

 
1,736 

 
573 

 
702 

 

รายไดค่้าบริการรับล่วงหนา้  190  223  88  88  
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  309  301  291  260  
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ของ           
   ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยพ์ฒันา          
   เพื่อขาย 24 (ง) 45  146  -  -  
อ่ืน ๆ  257  143  96  71  
รวม  4,913  5,564  2,296  2,442  

 

 

20 ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2563  2562  2563  2562 
 (ล้านบาท) 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ 731  649  583  518 

        

โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้   
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัจัดการโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงานพ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายุงานโครงการผลประโยชน์ท่ี
ก าหนดไวมี้ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียงของช่วงชีวิต ความ
เส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด (เงินลงทุน) 
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มูลค่าปัจจบัุนของภาระผกูพนัตาม 
   โครงการผลประโยชน์ 

  
งบการเงินรวม 

  
งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 หมายเหต ุ 2563  2562  2563  2562 
  (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  649  461  518  364 
         
รับรู้ในก าไรขาดทุน 26        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  71  185  56  148 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั  19  17  15  14 
รวม  90  202  71  162 
         
ผลประโยชน์จ่าย  (8)  (14)  (6)  (8) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  731  649  583  518 
 

โครงการของกลุ่มบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน)   
 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลัก 
   คณิตศาสตร์ประกนัภัย 

 
งบการเงินรวม 

  
งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 2563  2562  2563  2562 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  3.2  3.2  3.2  3.2 
การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  6.0 - 8.0  6.0 - 8.0  6.0 - 8.0  6.0 - 8.0 
 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็น 19 ปี 
 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอ่ืน ๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการ
ผลประโยชน์เป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 เพิ่มข้ึน  ลดลง  เพิ่มข้ึน  ลดลง 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563        
อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (73)  87  (58)  68 
การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  (เปล่ียนแปลง

ร้อยละ 1) 
 

83 
  

(72) 
  

65 
  

(57) 
        
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562        
อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (65)  78  (51)  61 
การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต (เปล่ียนแปลง

ร้อยละ 1) 
 

74 
  

(64) 
  

58 
  

(51) 
 
โครงการของกลุ่มบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากัด (มหาชน)  
 
ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 2563  2562 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  2.3 - 2.8  2.3 - 2.8 
การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  6.0  6.0 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 1.0 - 35.0  1.0 - 35.0 

 
ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ  
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็น  
10 ปี  
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอ่ืน ๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการ
ผลประโยชน์เป็นจ านวนเงินในงบการเงินรวมดงัต่อไปน้ี 

 
  (ล้านบาท) 
  เพิ่มข้ึน  ลดลง 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563     

อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5)  (1)  1 
การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1)  2  (2) 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 10)  (2)  2 
     
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562     

อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5)  (1)  1 
การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1)  2  (2) 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 10)  (2)  2 

 
21 ทุนเรือนหุ้น 

 
ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้
น้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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22 หุ้นทุนซ้ือคืน 
 

หุน้ทุนซ้ือคืนท่ีอยูใ่นส่วนของผูถื้อหุน้คือตน้ทุนของหุน้บริษทัท่ีถือโดยกลุ่มบริษทั 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัถือหุ้นบริษทัจ านวน 17.15 ลา้นหุ้น ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 0.38 ของหุ้นบริษทัท่ี
ออก รวมเป็นตน้ทุนทั้งหมด 761.22 ลา้นบาท  
 
ในเดือนกุมภาพนัธ์ 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 
 

23 ส ารอง 
 

ส ารองประกอบดว้ย 
 

การจัดสรรก าไร และ/หรือ ก าไรสะสม 
 

ส ารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 
องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 

ส ารองการเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุติธรรมของปี 2563 
 
ส ารองการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมประกอบดว้ยผลสะสมของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของ 
ตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  
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ส ารองการเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุติธรรมของปี 2562 
 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายประกอบดว้ยผลรวมการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ           
เงินลงทุนเผือ่ขายจนกระทัง่มีการตดัรายการหรือเกิดการดอ้ยค่า 
 
ส่วนเกนิทุนจากการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 
 
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัได้แก่ส่วนเกินระหว่างมูลค่าตามบญัชีของกิจการภายใต ้     
การควบคุมเดียวกนั ณ วนัท่ีไดม้าท่ีสูงกว่าตน้ทุนเงินลงทุนนั้นและถูกบนัทึกเป็นส่วนเกินทุน ซ่ึงจะไม่จ าหน่ายและ    
จะคงอยูจ่นกวา่บริษทัยอ่ยจะถูกขายหรือจ าหน่ายออกไป 
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24 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได้ 
 
กลุ่มบริษทัมี 4 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดดา้นล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงาน
ธุรกิจท่ีส าคญัน้ีใหสิ้นคา้และให้บริการท่ีแตกต่างกนั 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  ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้ าไรก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ี
เหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกนั ทั้งน้ีการก าหนดราคาระหวา่งส่วนงานเป็นไปตามการซ้ือขายตามปกติธุรกิจ 
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 งบการเงินรวม 
 ส่วนงานที่ 1 ส่วนงานที่ 2  ส่วนงานที่ 3  ส่วนที่ 4  รวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (ล้านบาท) 

ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงาน                    
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 24,848  31,843  446  851  306  1,121  2,262  2,904  27,862  36,719 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 104  187  -  -  -  3  -  -  104  190 
รวมรายได้ 24,952  32,030  446  851  306  1,124  2,262  2,904  27,966  36,909 

             
    

   

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้             
    

   

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง -  -  446  851  306  1,124  2,262  2,904  3,014  4,879 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 24,952  32,030  -  -  -  -  -  -  24,952  32,030 
รวมรายได้ 24,952  32,030  446  851  306  1,124  2,262  2,904  27,966  36,909 
                    

ก าไรตามส่วนงานก่อนหกัภาษีเงินได ้ 13,159  15,632  47  359  (83)  565  723  1,038  13,846  17,594 
                    

ดอกเบ้ียรับ  1,193  150  -  -  3  6  7  8  1,203  164 
ตน้ทุนทางการเงิน  1,806  798  -  -  39  -  20  15  1,865  813 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 7,593  6,331  88  71  212  195  13  17  7,906  6,614 

  ส่วนแบ่งก าไรในเงินลงทุนใน 
     บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 1,042  1,292  -  -  -  - 

 
- 

 
- 

 
1,042 

 
1,292 

รายจ่ายฝ่ายทุน 16,568  7,681  68  147  338  34  16  23  16,990  7,885 
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 งบการเงินรวม 
 ส่วนงานที่ 1 ส่วนงานที่ 2  ส่วนงานที่ 3  ส่วนที่ 4  รวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (ล้านบาท) 
สินทรัพยต์ามส่วนงาน 161,284  125,258  421  412  1,488  1,188  9,064  8,387  172,257  135,245 
หน้ีสินตามส่วนงาน 32,912  35,305  16  30  1,328  308  396  680  34,652  36,323 

 
 

 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ส่วนงานที่ 1 ส่วนงานที่ 2  ส่วนงานที่ 3  ส่วนที่ 4  รวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (ล้านบาท) 
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้             

    
   

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง -  -  169  334  -  -  -  -  169  334 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 13,642  16,222  -  -  -  -  -  -  13,642  16,222 
รวมรายได้ 13,642  16,222  169  334  -  -  -  -  13,811  16,556 
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(ก) การกระทบยอดรายได้ ก าไรหรือขาดทุน สินทรัพย์และหน้ีสิน และรายการอื่นที่มีสาระส าคัญของส่วนงานที่
รายงาน 

 
  2563  2562 
  (ล้านบาท) 
รายได้     
รวมรายไดจ้ากส่วนงานท่ีรายงาน  27,966  36,909 
รายไดอ่ื้น  5,299  1,871 
  33,265  38,780 
ตดัรายการรายไดร้ะหวา่งส่วนงาน  (104)  (190) 
รายได้รวม  33,161  38,590 

     
ก าไร     
รวมก าไรก่อนภาษีเงินไดจ้ากส่วนงานท่ีรายงาน  13,846  17,594 
     
ตดัรายการระหวา่งส่วนงาน  (2,496)  (116) 
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน     
- รายไดอ่ื้น  4,229  1,709 
- ค่าใชจ่้ายอ่ืน  (4,856)  (6,333) 
- ส่วนแบ่งก าไรในเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้  1,042  1,292 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้  11,765  14,146 

     
 

สินทรัพย์     
รวมสินทรัพยข์องส่วนงานท่ีรายงาน  172,257  135,245 
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน     
- เงินลงทุน  12,147  14,924 
- สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  3,392  2,226 
- สินทรัพยอ่ื์น  33,977  17,538 
สินทรัพย์รวม  221,773  169,933 
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  2563  2562 
  (ล้านบาท) 
หนีสิ้น     
รวมหน้ีสินของส่วนงานท่ีรายงาน  34,652  36,323 
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน     
- เงินกูย้มื  46,486  34,029 
- หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  2,624  1,975 
- หน้ีสินอ่ืน  60,888  17,144 
หนีสิ้นรวม  144,650  89,471 

 
งบการเงินรวม 

 2563  2562 
 รวมส่วนงาน

ท่ีรายงาน 
  

ปรับปรุง 
  

รวม 
 รวมส่วนงาน

ท่ีรายงาน 
  

ปรับปรุง 
  

รวม 
 (ล้านบาท) 
รายการอ่ืนที่มีสาระส าคัญ 
ดอกเบ้ียรับ 1,203  -  1,203  164  -  164 
ตน้ทุนทางการเงิน 1,865  -  1,865  813  -  813 
ค่าเส่ือมราคาและค่า 
   ตดัจ าหน่าย 

 
7,906 

  
- 

 
7,906 

  
6,614 

  
- 

 
6,614 

รายจ่ายฝ่ายทุน 16,990  -  16,990  7,885  -  7,885 

 
(ข) ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ 

 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศไทย ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศและสินทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีมี
สาระส าคญั 

 
(ค) ลูกค้ารายใหญ่ 

 
รายไดจ้ากลูกคา้กลุ่มบริษทัสรรพสินคา้เซ็นทรัลจากส่วนงานท่ี 1 และ 2 ของกลุ่มบริษทัเป็นเงินประมาณ 2,809 ลา้น
บาท (2562: 2,499 ล้านบาท) จากรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 
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(ง) ยอดคงเหลือของสัญญา  
 
  งบการเงินรวม 
  (ล้านบาท) 
หน้ีสินที่เกดิจากสัญญา  2563  2562 

     
ณ  วนัท่ี 1 มกราคม  

 
(146)  (280) 

รับรู้เป็นรายไดใ้นระหวา่งปี  175  340 
เงินรับล่วงหนา้  (74)  (206) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  (45)  (146) 

 

(จ) รายได้ที่คาดว่าจะรับรู้ในอนาคตจากภาระที่ยงัปฏิบัติไม่เสร็จส้ิน  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีรายไดท่ี้คาดวา่จะรับรู้ในอนาคตจากภาระท่ียงัปฏิบติัไม่เสร็จส้ินของสัญญา
ท่ีท ากบัลูกคา้จ านวน 1,608 ลา้นบาท (2562: จ านวน 1,523 ล้านบาท) ซ่ึงกลุ่มบริษทัจะรับรู้รายไดด้งักล่าวเม่ือลูกคา้
มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการ ซ่ึงคาดวา่จะเกิดข้ึนในอีก 24 เดือนขา้งหนา้ (2562: ในอีก 24 เดือนข้างหน้า) 
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25 รายได้อ่ืน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2563  2562  2563  2562 

  (ล้านบาท) 
รายไดค่้าบริหารงาน 6 803  740  893  1,044 
ก าไรทางบญัชีจากสญัญาเช่าเงินทุน  2,800  -  4  - 
เงินชดเชยจากการประกนัภยั  326  -  4  - 
รายไดค่้าสนบัสนุน  80  173  62  147 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน  12  310  11  310 
อ่ืน ๆ  179  460  480  527 
รวม  4,200  1,683  1,454  2,028 

 

26 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2563  2562  2563  2562 
  (ล้านบาท) 
เงินเดือนค่าแรงและโบนสั  3,144  3,516  2,164  2,411 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ 20 90  202  71  162 
จ่ายสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  93  86  73  68 
สวสัดิการอ่ืน ๆ  274  476  148  220 
รวม  3,601  4,280  2,456  2,861 
 
โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 
 
กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพื้นฐานความสมคัรใจของพนกังาน 
ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ถึงอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือน 
ทุกเดือน และกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุน
ส ารองเล้ียงชีพน้ีได ้จดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุน 
โดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
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27 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2563  2562  2563  2562 
  (ล้านบาท) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 12,13,16 7,906  7,117  5,026  3,127 
ค่าสาธารณูปโภค  4,432  5,623  2,722  3,557 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 26 3,601  4,280  2,456  2,861 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสญัญาเช่า  
   (2562: ค่าเช่าจ่าย) 

  
153 

  
2,657 

  
90 

  
1,558 

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย ์  1,467  1,833  -  - 
ค่าใชจ่้ายการตลาด  673  1,327  364  801 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา  731  875  412  463 
ค่าท่ีปรึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน  486  488  326  288 
อ่ืน ๆ  1,124  726  610  641 
รวม  20,573  24,926  12,006  13,296 

 

28 ภาษีเงินได้ 
 

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2563  2562  2563  2562 
  (ล้านบาท) 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน         
ส าหรับปีปัจจุบนั  1,912  2,738  732  1,204 
ปรับปรุงภาษีเงินไดข้องงวดก่อน  (4)  3  (30)  - 
         
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว  239  (405)  (317)  (163) 
รวม  2,147  2,336  385  1,041 
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 งบการเงินรวม  
 2563  2562 
 
ภาษเีงินได้ 

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

ค่าใชจ่้าย 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

ค่าใชจ่้าย 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (ล้านบาท) 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่  
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน (198)  37  (161) 

 

- 

 

- 

 

- 
(ก าไร) ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจาก
เงินลงทุน -  -  - 

 
(89) 

 
18 

 
(71) 

รวม (198)  37  (161)  (89)  18  (71) 

  
 งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2563  2562 
 
ภาษเีงินได้ 

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได ้
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

ค่าใชจ่้าย 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (ล้านบาท) 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่  
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 307  (61)  246 

 

- 

 

- 

 

- 
(ก าไร) ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจาก
เงินลงทุน -  -  - 

 
(88) 

 
18 

 
(70) 

รวม 307  (61)  246  (88)  18  (70) 
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 งบการเงินรวม 
การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง 2563  2562 
 อตัราภาษี    อตัราภาษี   
 (ร้อยละ)  (ล้านบาท)  (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   11,765    14,146 
ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีเงินได ้ 20  2,353  20  2,829 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (191)    (494) 
ค่าใชจ่้ายท่ีถือเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีไดเ้พิ่ม   (189)    (81) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   179    79 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดปี้ก่อน   (4)    3 
รวม 18  2,148  17  2,336 

 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง 2563  2562 
 อตัราภาษี    อตัราภาษี   
 (ร้อยละ)  (ล้านบาท)  (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   4,146    19,657 
ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีเงินได ้ 20  829  20  3,931 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (358)    (2,813) 
ค่าใชจ่้ายท่ีสิทธิหกัทางภาษีไดเ้พิ่ม   (68)    (71) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   12    (6) 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดปี้ก่อน   (30)    - 
รวม 9  385  5  1,041 

  



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
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 งบการเงินรวม  
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์  หนีสิ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
 (ล้านบาท) 
รวม 3,392  2,329  -  (103) 
การหกักลบรายการของภาษี  -  (103)  2,624  2,078 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงินได้ 

รอการตัดบัญชีสุทธิ  
 

3,392 
  

2,226 
  

2,624 
  

1,975 

 

 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์  หนีสิ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
 (ล้านบาท) 
รวม 2,202  1,113  (94)  (120) 
การหกักลบรายการของภาษี  (94)  (120)  94  120 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ 
รอการตัดบัญชีสุทธิ 

 
2,108 

  
993 

  
- 

  
- 



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
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 งบการเงินรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) รายไดใ้น   
 ณ วนัท่ี  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ส่วนของ  ณ วนัท่ี 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 1 มกราคม   ขาดทุน   เบด็เสร็จอื่น  ผูถื้อหุน้  31 ธนัวาคม  
 (ล้านบาท) 
2563  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
ลูกหน้ีการคา้ (หนีส้งสัยจะสูญ) 5  5  -  -  10 
อสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขาย 3  -  -  -  3 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน          
   (ค่าเผ่ือการด้อยค่า) 20  -  -  -  20 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน          
   (อาคารศนูย์การค้าภายใต้          

   สัญญาขายฝากสินทรัพย์) 348  6  -  -  354 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  
   (ความแตกต่างของค่าเส่ือมราคา) 

 
- 

  
47 

  
- 

  
1,232 

  
1,279 

          

          

          

          

          



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
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 งบการเงินรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) รายไดใ้น   
 ณ วนัท่ี  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ส่วนของ  ณ วนัท่ี 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 1 มกราคม   ขาดทุน   เบด็เสร็จอื่น  ผูถื้อหุน้  31 ธนัวาคม  
 (ล้านบาท) 
2563  
สิทธิการเช่า (ผลต่างการรับรู้ค่าเช่า           

   ด้วยวิธีเส้นตรงภายใต้สัญญาเช่า          

   ด าเนินงานระยะยาว) 440  -  -  (440)  - 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับ 
   ผลประโยชนพ์นกังาน 

 
128 

  
14 

  
- 

  
- 

  
142 

เงินมดัจ ารับจากลกูคา้ 826  183  -  -  1,009 
ขาดทุนสะสม 230  78  -  -  308 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า 
   ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
   (การลดลงของมูลค่ายติุธรรม) 

 
 

32 

  
 

- 

  
 

(32) 

  
 

- 

  
 

- 
อื่น ๆ 297  (30)  -  -  267 
รวม 2,329  303  (32)  792  3,392 

          
หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี          
ก าไรจากการใหเ้ช่าภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน (103)  (431)  -  -  (534) 
อสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขาย 
   (ก าไรจากการปรับมลูค่ายติุธรรม) 

 
(357) 

  
51 

  
- 

  
- 

  
(306) 



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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 งบการเงินรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) รายไดใ้น   
 ณ วนัท่ี  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ส่วนของ  ณ วนัท่ี 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 1 มกราคม   ขาดทุน   เบด็เสร็จอื่น  ผูถื้อหุน้  31 ธนัวาคม  
 (ล้านบาท) 
2563  
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  
   (ก าไรจากการปรับมลูค่ายติุธรรม) 

 
(1,617) 

  
- 

  
- 

  
- 

  
(1,617) 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (การลดลงของ
มลูค่ายติุธรรม) 

 
 

- 

  
 

- 

  
 

(5) 

  
 

- 

  
 

(5) 
ค่าธรรมเนียมการออกหุน้กู ้ -  (1)  -  -  (1) 
ลูกหน้ีภายใตสั้ญญาเช่าเงินทุน -  (158)  -  -  (158) 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า          
   ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน           
   (การลดลงของมลูค่ายติุธรรม) -  (3)  -  -  (3) 
รวม (2,077)  (542)  (5)  -  (2,624) 
          
สุทธิ 252  (239)  (37)  792  768 

 



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
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 งบการเงินรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) รายไดใ้น  
 ณ วนัท่ี  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ณ วนัท่ี 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 1 มกราคม  ขาดทุน  เบด็เสร็จอื่น  31 ธนัวาคม 

 (ล้านบาท) 

2562        

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ลูกหน้ีการคา้ (ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ) 8  (3)  -  5 
อสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขาย 3  -  -  3 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน        
   (ค่าเผ่ือการด้อยค่า) 20  -  -  20 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน        
   (อาคารศูนย์การค้าภายใต้        
   สัญญาขายฝากสินทรัพย์) 358  (10)  -  348 
สิทธิการเช่า (ผลต่างการรับรู้ค่าเช่า         
   ด้วยวิธีเส้นตรงภายใต้สัญญาเช่า        
   ด าเนินงานระยะยาว) 396  44  -  440 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 89  39  -  128 
เงินมดัจ ารับจากลูกคา้ 807  19  -  826 
        
        



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
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 งบการเงินรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) รายไดใ้น  
 ณ วนัท่ี  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ณ วนัท่ี 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 1 มกราคม  ขาดทุน  เบด็เสร็จอื่น  31 ธนัวาคม 

 (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ขาดทุนสะสม 148  82  -  230 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 50  -  (18)  32 
อ่ืน ๆ 231  66  -  297 
รวม 2,110  237  (18)  2,329 

        
หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ก าไรจากการใหเ้ช่าภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (210)  107  -  (103) 
อสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขาย   (ก าไรจากการปรับมลูค่ายติุธรรม) (418)  61  -  (357) 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (ก าไรจากการปรับมลูค่ายติุธรรม) (1,617)  -  -  (1,617) 
รวม (2,245)  168  -  (2,077) 

        
สุทธิ (135)  405  (18)  252 

        
  



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) รายไดใ้น   
 ณ วนัท่ี  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ส่วนของ  ณ วนัท่ี 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 1 มกราคม   ขาดทุน   เบด็เสร็จอื่น  ผูถื้อหุน้  31 ธนัวาคม  
   (ล้านบาท) 
2563    

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี          
ลูกหน้ีการคา้ (ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ) 4  2  -  -  6 
สิทธิการเช่า (ผลต่างการรับรู้ค่าเช่า           
   ด้วยวิธีเส้นตรงภายใต้สัญญาเช่า          
   ด าเนินงานระยะยาว) 415  -  -  (415)  - 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  
   (ความแตกต่างของค่าเส่ือมราคา) 

 
- 

  
68 

  
- 

  
1,152 

  
1,220 

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์ 
   พนกังาน 

 
104 

  
14 

  
- 

  
- 

  
118 

เงินมดัจ ารับจากลูกคา้ 432  190  -  -  622 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า 
   ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
   (การลดลงของมูลค่ายติุธรรม) 

 
 

35 

  
 

- 

  
 

62 

  
 

- 

  
 

97 
อ่ืน ๆ 158  (19)  -  -  139 
รวม 1,148  255  62  737  2,202 



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
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   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) รายไดใ้น   
 ณ วนัท่ี  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ส่วนของ  ณ วนัท่ี 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 1 มกราคม   ขาดทุน   เบด็เสร็จอื่น  ผูถื้อหุน้  31 ธนัวาคม  
   (ล้านบาท) 
2563    

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี          
ก าไรจากการใหเ้ช่าภายใตส้ญัญาเช่า 
   การเงิน 

 
(155) 

  
62 

  
- 

  
- 

  
(93) 

ค่าธรรมเนียมการออกหุน้กู ้ -  (1)  -  -  (1) 
รวม (155)  61  -  -  (94) 

          
สุทธิ 993  316  62  737  2,108 

 
  



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) รายไดใ้น  
 ณ วนัท่ี  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ณ วนัท่ี 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 1 มกราคม   ขาดทุน   เบด็เสร็จอื่น  31 ธนัวาคม  
 (ล้านบาท) 
2562  

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ลูกหน้ีการคา้ (หนีส้งสัยจะสูญ) 6  (2)  -  4 
สิทธิการเช่า (ผลต่างการรับรู้ค่าเช่าด้วยวิธีเส้นตรงภายใต้สัญญาเช่า        
   ด าเนินงานระยะยาว) 389  26  -  415 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 73  31  -  104 
เงินมดัจ ารับจากลูกคา้ 422  10  -  432 
อ่ืน ๆ 121  37  -  158 
รวม 1,011  102  -  1,113 

        
        
        
        
        
        
        



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) รายไดใ้น  
 ณ วนัท่ี  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ณ วนัท่ี 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 1 มกราคม   ขาดทุน   เบด็เสร็จอื่น  31 ธนัวาคม  
 (ล้านบาท) 
2562  

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ก าไรจากการใหเ้ช่าภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (216)  61  -  (155) 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 53  -  (18)  35 
รวม (163)  61  (18)  (120) 
        
สุทธิ 848  163  (18)  993 



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชีที่ยงัไม่ได้รับรู้  งบการเงินรวม 
 2563  2562 
 (ล้านบาท) 
ยอดขาดทุนยกไป  618  541 
 
ขาดทุนทางภาษีเป็นผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายตุามกฎหมายเก่ียวกบัภาษีเงินไดปั้จจุบนันั้น กลุ่ม
บริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นไดค่้อนขา้งแน่
วา่กลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว   
 

29 ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563  2562  2563  2562 
 (ล้านบาท/ล้านหุ้น) 
ก าไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ        
   ของบริษัท (ขั้นพืน้ฐาน) 9,557  11,738  3,760  18,615 

        
จ านวนหุ้นสามัญที่ออกจ าหน่ายแล้ว 4,488  4,488  4,488  4,488 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 2.13  2.62  0.84  4.15 
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30 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 
 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรเป็นเงินปันผลจากผลการ
ด าเนินงานในปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 1.1 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 4,936.6 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ในเดือนพฤษภาคม 2562 

 
31 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 
(ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม 

 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการ
เงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 
  งบการเงินรวม 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไร 
หรือขาดทุน 

 มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 
  (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน           
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน           
   เงินลงทุนในตราสารทุน  -  2  2  -  - 
   เงินลงทุนในตราสารหน้ี  2,004  -  2  2,002  - 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน           
   เงินลงทุนในตราสารทุน  -  1,814  1,186  56  572 
   เงินลงทุนในตราสารหน้ี  142  -  -  142  - 
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  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไร 
หรือขาดทุน 

 มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 
  (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน           
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน           
   เงินลงทุนในตราสารทุน  -  2  2  -  - 
   เงินลงทุนในตราสารหน้ี  424  -  2  422  - 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน           
   เงินลงทุนในตราสารทุน  -  1,188  1,187  1  - 
   เงินลงทุนในตราสารหน้ี  -  -  -  -  - 

 

 งบการเงินรวม  
มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม  

  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (ล้านบาท) 
31 ธันวาคม 2562          
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วย 
   มูลค่ายุติธรรม 

         

ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 1,494  1,494  -  -  1,494 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความตอ้งการ          
   ของตลาดท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 1,139  -  1,139  -  1,139 
          
หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรม   

  

     
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) 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 
   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (ล้านบาท) 
31 ธันวาคม 2562          
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย 
   มูลค่ายุติธรรม 

     

    
ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 1,494  1,494  -  -  1,494 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความตอ้งการ          
   ของตลาดท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 534  -  534  -  534 
          
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินท่ี
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 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงานท่ีถูก 
   ปรับปรุง 
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(ข) รายการเคลื่อนไหวของตราสารทุนและตราสารหน้ี 
 
 งบการเงินรวม 

ตราสารหน้ีและตราสารทุน 
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม  ซ้ือ/ โอน  ขาย  
ปรับปรุงมูลค่า

ยติุธรรม  
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม  
 (ล้านบาท) 
2563          

สินทรัพย์ทางการเงนิหมุนเวียน          
- ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย                
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 3         -         -  (1)  2 
- ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ย                
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 998  14,376  (13,368)  (2)  2,004 
รวม 1,001  14,376  (13,368)  (3)  2,006 
          

สินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวียน          
- ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย                
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 1,613         -         -  201  1,814 
- ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ย                
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 143  (2)         -  1  142 
รวม 1,756  (2)         -  202  1,956 
          

2562          

เงินลงทุนช่ัวคราว          
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 46  11,115  (10,161)  1  1,001 
          

เงินลงทุนระยะยาวในกจิการ          

   ที่เกีย่วข้องกนั          
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 1,909  73  (511)  86  1,557 
          

เงินลงทุนระยะยาวอื่น          
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 173  25         -  1  199 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ตราสารหน้ีและตราสารทุน 
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม  ซ้ือ/ โอน  ขาย  
ปรับปรุงมูลค่า

ยติุธรรม  
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม  
 (ล้านบาท) 
2563          

สินทรัพย์ทางการเงนิหมุนเวียน          
- ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย                
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 3        -        -  (1)  2 
- ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ย                
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 534  11,955  (12,063)  (2)  424 
รวม 537  11,955  (12,063)  (3)  426 
          

สินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวียน          
- ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย                
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 1,492        -        -  (304)  1,188 
- ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ย                
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 2  (2)        -        -        - 
รวม 1,494  (2)        -  (304)  1,188 
          

2562          

เงินลงทุนช่ัวคราว          
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 45  10,465  (9,975)  2  537 
          

เงินลงทุนระยะยาวในกจิการ          

   ที่เกีย่วข้องกนั          
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 1,843  73  (511)  86  1,491 
          

เงินลงทุนระยะยาวอื่น          
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 3        -        -        -  3 
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(ค) นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน    
 

กรอบการบริหารจัดการความเส่ียง 
 
คณะกรรมการบริษทัของกลุ่มบริษทัมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจดัให้มีและการควบคุมกรอบการบริหาร
ความเส่ียงของกลุ่มบริษทัคณะกรรมการบริษทัจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงรับผิดชอบในการพฒันา
และติดตามนโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะรายงานการด าเนินการ
ดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 
 
นโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทัจดัท าข้ึนเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัเผชิญเพื่อ
ก าหนดระดบัความเส่ียงท่ีเหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้นโยบายและ
ระบบการบริหารความเส่ียงไดรั้บการทบทวนอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้สะทอ้นการเปล่ียนแปลงของสภาวการณ์ใน
ตลาดและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั  กลุ่มบริษทัมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดลอ้มการควบคุมให้เป็น
ระเบียบและมีประสิทธิผลโดยจดัใหมี้การฝึกอบรมและก าหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริหารเพื่อใหพ้นกังาน
ทั้งหมดเขา้ใจถึงบทบาทและภาระหนา้ท่ีของตน 
 
คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทัก ากบัดูแลวา่ผูบ้ริหารมีการติดตามการปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัและนโยบายการ
บริหารความเส่ียงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเส่ียงให้สอดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ีกลุ่ม
บริษทัเผชิญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทัก ากบัดูแลโดยผ่านทางผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบ
ภายในท าหน้าท่ีในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอและในกรณี
พิเศษและจะรายงานผลท่ีไดต่้อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

(ค.1) ความเส่ียงด้านเครดติ 
 
ความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นความเส่ียงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษทั หากลูกคา้หรือคู่สญัญาตามเคร่ืองมือ
ทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัตามสัญญา ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหน้ีท่ีเป็นลูกคา้และเงินลงทุน
ในตราสารหน้ีของกลุ่มบริษทั 
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(ค.1.1)  ลูกหน้ีการคา้ 
 

ฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะเฉพาะตวัของลูกคา้แต่ละราย อยา่งไร
ก็ตาม ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงอาจส่งผลต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกคา้ ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงของ
การผิดนัดช าระซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมและประเทศท่ีลูกคา้ด าเนินธุรกิจอยู่ รายละเอียดการกระจุกตวัของ
รายไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 24(ข) และ 24(ค) 
 
กลุ่มบริษทัมีนโยบายปัจจุบนัท่ีก าหนดไวเ้พื่อป้องกนัความเส่ียงจากการใหสิ้นเช่ือ ไดแ้ก่ 
 

- ก าหนดใหมี้การเรียกเกบ็เงินมดัจ าค่าเช่าล่วงหนา้ ซ่ึงโดยทัว่ไปเป็นจ านวน 1 - 6 เท่าของค่าเช่ารายเดือน 
 

- บอกเลิกสญัญาเช่าส าหรับลูกคา้ท่ีคา้งช าระค่าเช่าเกินกวา่ 90 วนั 
 
กลุ่มบริษทัจ ากดัฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกหน้ีการคา้ดว้ยการก าหนดระยะเวลาการจ่ายช าระสูงสุดท่ี 
3 เดือน 
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ตารางท่ีแสดงไวด้้านล่างให้ขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะเปิดต่อความเส่ียงด้านเครดิตและผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน
ส าหรับลูกหน้ีการคา้ 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลูกหน้ีการคา้  
ค่าเผ่ือผลขาดทุน 
จากการดอ้ยค่า 

 
ลูกหน้ีการคา้ 

 ค่าเผ่ือผลขาดทุน 
จากการดอ้ยค่า 

 (ล้านบาท) 
บุคคลธรรมดา - กจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั        
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 7  -  3  - 
เกินก าหนดช าระ        
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 82  (1)  46  - 
   3 - 6 เดือน 18  -  12  - 
   6 - 12 เดือน 14  -  8  - 
   มากกวา่ 12 เดือน 12  (3)  5  (2) 
รวม 133  (4)  74  (2) 

หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (4)    (2)   

สุทธิ 129    72   

        
เงินมดัจ ารับจากลูกคา้ท่ีมียอดคา้งช าระเกินวนัครบ 
   ก าหนดช าระ 

 
195 

    
111 

  

 
นิติบุคคล - กจิการท่ีไม่เกีย่วข้องกนั        
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 134  (1)  97  - 
เกินก าหนดช าระ        
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 939  (5)  655  (3) 
   3 - 6 เดือน 295  (1)  195  (1) 
   6 - 12 เดือน 198  (1)  99  (1) 
   มากกวา่ 12 เดือน 136  (35)  57  (23) 
รวม 1,702  (43)  1,103  (28) 

หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (43)    (28)   

สุทธิ 1,659    1,075   

        
รายไดค้า้งรับตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 976    672   

เงินมดัจ ารับจากลูกคา้ท่ีมียอดคา้งช าระเกินวนัครบ 
   ก าหนดช าระ 

 
6,631 

    
3,916 
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ลูกหน้ีการค้า งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 (ล้านบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563    

กจิการที่เกีย่วข้องกนั    
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 163  194 
เกินวนัครบก าหนดช าระ :    

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 235  144 
3 - 6 เดือน 112  53 
6 - 12 เดือน 96  59 
มากกวา่ 12  เดือน 43  27 

รวม 649  477 
    

รายไดค้า้งรับตามสญัญาเช่าด าเนินงาน 158  91 

เงินมดัจ ารับจากลูกคา้ท่ีมียอดคา้งช าระเกินวนัครบก าหนดช าระ 778  483 
 

อตัราผลขาดทุนค านวณจากประสบการณ์ของการสูญเสียดา้นเครดิตท่ีเกิดข้ึนจริง 3 ปียอ้นหลงั อตัราเหล่าน้ีคูณกบั
สเกลแฟคเตอร์เพื่อสะทอ้นผลแตกต่างระหว่างสภาวะเศรษฐกิจในระหว่างงวดท่ีเก็บขอ้มูล สภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบนั 

 

ลูกหน้ีการค้า งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 (ล้านบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562    

กจิการที่เกีย่วข้องกนั    
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 133  129 
เกินวนัครบก าหนดช าระ :    

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 140  180 
3 - 6 เดือน 31  18 
6 - 12 เดือน 9  6 
มากกวา่ 12  เดือน 32  18 

รวม 345  351 
    

เงินมดัจ ารับจากลูกคา้ท่ีมียอดคา้งช าระเกินวนัครบก าหนดช าระ 863  416 
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ลูกหน้ีการค้า งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ล้านบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562    

บุคคลและกจิการอื่น    
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 219  165 
เกินวนัครบก าหนดช าระ :    

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 553  330 
3 - 6 เดือน 95  62 
6 - 12 เดือน 83  39 
มากกวา่ 12 เดือน 91  68 

รวม 1,041  664 
หัก  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (31)  (18) 
สุทธิ 1,010  646 

    
เงินมดัจ ารับจากลูกคา้ท่ีมียอดคา้งช าระเกินวนัครบก าหนดช าระ 6,432  2,896 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 วนั ถึง 30 วนั 
 
รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาด
ว่าจะเกดิขึ้นของลูกหน้ีการค้า 

 

งบการเงินรวม 

 งบการเงิน
เฉพาะกจิการ   

 (ล้านบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  30  18 

เพิ่มข้ึน  162  76 
กลบัรายการ  (145)  (64) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  47  30 
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(ค.1.2)  เงินลงทุนในตราสารหน้ี 
 

กลุ่มบริษทัจ ากดัฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตดว้ยการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีสภาพคล่อง และกลุ่มบริษทั 
ติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงดา้นเครดิตดว้ยการติดตามการจดัอนัดบัเครดิตภายนอกท่ีมีการเผยแพร่ โดย
พิจารณาว่าอนัดบัเครดิตท่ีเผยแพร่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนัหรือไม่และเพื่อประเมินว่าความเส่ียงดา้นเครดิต
เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั ณ วนัท่ีรายงาน โดยไม่ไดถู้กสะทอ้นในอนัดบัเครดิตท่ีเผยแพร่หรือไม่ เพื่อประกอบในการ
พิจารณากลุ่มบริษทั มีการทบทวนการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทนในหุน้กู ้และราคาของอนุพนัธ์ดา้นเครดิต หาก
สามารถหาได ้ประกอบกบัข่าวท่ีมีการเผยแพร่และขอ้มูลการก ากบัดูแลของหน่วยงานก ากบัดูแลของลูกหน้ี  

 

(ค.2) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 

กลุ่มบริษทัก ากบัดูแลความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีผูบ้ริหาร
พิจารณาวา่เพียงพอในการจดัหาเงินเพื่อใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และลดผลกระทบจากความผนัผวนใน
กระแสเงินสด  
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงระยะเวลาการครบก าหนดคงเหลือตามสัญญาของหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ีรายงาน โดย
จ านวนเงินเป็นจ านวนขั้นตน้ซ่ึงไม่ไดคิ้ดลด รวมดอกเบ้ียตามสญัญาและไม่รวมผลกระทบหากหกักลบตามสญัญา 
 

 งบการเงินรวม 
   กระแสเงินสดตามสญัญา 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 
มูลค่า 

ตามบญัชี 
 ภายใน 1 ปี

หรือนอ้ยกวา่  มากกวา่ 1 ปี  รวม 
 (ล้านบาท) 
หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์         
เจา้หน้ีการคา้  911  911 -  911 
เจา้หน้ีผูรั้บเหมาก่อสร้าง 2,098  2,098 -  2,098 
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 950  226 724  950 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 29,340  13,742 15,598  29,340 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 45,598  2,346 81,400  83,746 
เงินมดัจ ารับจากลูกคา้ 7,866  5,932 1,934  7,866 
หุน้กู ้ 16,195  4,163 12,032  16,195 
 102,958  29,418 111,688  141,106 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   กระแสเงินสดตามสญัญา 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 
มูลค่า 

ตามบญัชี 
 ภายใน 1 ปี

หรือนอ้ยกวา่ 
 

มากกวา่ 1 ปี  รวม 
 (ล้านบาท) 
หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์         
เจา้หน้ีการคา้  402  402 -  402 
เจา้หน้ีผูรั้บเหมาก่อสร้าง 94  94 -  94 
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,120  10,505 7,615  18,120 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 26,258  13,192 13,066  26,258 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 32,261  1,497 43,226  44,723 
เงินมดัจ ารับจากลูกคา้ 4,673  3,919 754  4,673 
หุน้กู ้ 13,996  3,000 10,996  13,996 
 95,804  32,609 75,657  108,266 

       

 
(ค.3) ความเส่ียงด้านตลาด 
 
กลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงจากธุรกิจปกติซ่ึงมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาดและอตัรา
แลกเปล่ียนและจากภาระผกูพนัตามสญัญาท่ีไม่สามารถปฏิบติัไดข้องคู่สญัญา กลุ่มบริษทัไม่ไดถื้อหรือออกอนุพนัธ์
เพื่อการเกง็ก าไรหรือเพื่อการคา้ 
 
(ค.3.1) ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 
 
กลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกับการซ้ือและการขายท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ กลุ่มบริษทัใชส้ัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นหลกัเพื่อป้องกนัความเส่ียงในสินทรัพย์
ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีครบก าหนดช าระน้อยกว่าหน่ึงปี สัญญาซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ท่ีท าสัญญา ณ วนัท่ีรายงานเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและขายในสกุลเงินตราต่างประเทศท่ี
คาดการณ์วา่จะเกิดข้ึนในภายหลงั 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
 

การแข็งค่า(การอ่อนค่า) ท่ีเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลของเงินริงกิตมาเลเซียท่ีมีต่อเงินสกุลอ่ืนๆ ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2563 ท่ีส่งผลกระทบต่อการวดัมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ และส่งผล
กระทบต่อก าไรหรือขาดทุนเป็นจ านวนเงินตามท่ีแสดงไวด้า้นล่าง การวิเคราะห์ขา้งตน้ตั้งอยูบ่นขอ้สมมติท่ีว่าตวั
แปรอ่ืนโดยเฉพาะอตัราดอกเบ้ียเป็นอตัราคงท่ี และไม่ค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อยอดขายและยอดซ้ือท่ีคาดการณ์ไว ้
  

ฐานะเปิดต่อความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ    งบการเงินรวม  
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม หมายเหต ุ  2563  2562 
   (ล้านบาท) 

เงินเหรียญดอลล่าร์ฮ่องกง      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7  -  1 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเส่ียง   -  1 
      

เงินริงกติมาเลเซีย      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7  85  51 
ลูกหน้ีการคา้   117  30 
ลูกหน้ีอ่ืน   -  27 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 17  9  16 
เจา้หน้ีการคา้   (35)  (58) 
เจา้หน้ีอ่ืน 19  (1,093)  (957) 
เจา้หน้ีผูรั้บเหมาก่อสร้าง   (1)  - 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเส่ียง   (918)  (891) 
      

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7  -  209 
ลูกหน้ีอ่ืน   8  - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 17  -  6,126 
เจา้หน้ีอ่ืน 19  (3)  - 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเส่ียง   5  6,335 

ยอดความเส่ียงคงเหลือสุทธิ   (913)  5,445 
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(ค.3.2) ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาด  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั  เน่ืองจากดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนใหญ่      
มีอตัราคงท่ี กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้ืม กลุ่มบริษทัไดล้ดความเส่ียงดงักล่าวโดยท า
ใหแ้น่ใจวา่ดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้มืส่วนใหญ่มีอตัราคงท่ี เพื่อใชใ้นการจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของ
อตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้มืเป็นการเฉพาะ 
 
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของเงินใหกู้ย้มืและหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม และระยะท่ีครบ
ก าหนดช าระหรือก าหนดอตัราใหม่ โดยไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินดงัต่อไปน้ี 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

 
32 การบริหารจัดการทุน 
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทัคือการด ารงฐานเงินทุนท่ีแขง็แกร่งเพื่อรักษาความเช่ือมัน่ของผูล้งทุน เจา้หน้ี และ
ตลาด และเพื่อการด าเนินงานทางธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต คณะกรรมการเฝ้าติดตามผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ซ่ึงกลุ่มบริษทัก าหนดวา่เป็นผลของกิจกรรมการด าเนินงานหารดว้ยส่วนของผูถื้อหุน้ทั้งหมดโดยไม่รวมส่วนท่ีเป็น
ของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยและระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 
 
การบริหารความเส่ียง : กลุ่มบริษทัมีแหล่งเงินทุนส าคญัจากส่วนของผูถื้อหุ้น และหน้ีสินระยะยาว ตลอดจนการ
จัดหาเงินทุนผ่านตลาดเงินและตลาดทุนภายในประเทศทั้ งการออกหุ้นกู้และการโอนสินทรัพย์เข้ากองทุน
อสังหาริมทรัพย ์ภายใตน้โยบายดา้นโครงสร้างเงินทุนท่ีระมดัระวงั คือ การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย
สุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในระดบัประมาณ 1 เท่า จดัหาเงินทุนท่ีมีตน้ทุนเงินทุนท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
สภาวะตลาด และมีการรักษาสัดส่วนเงินกูย้ืมท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีให้สูงกว่าเงินกูย้ืมท่ีมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั เพื่อ
ป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย   

   งบการเงินรวม  
   ก าไรหรือขาดทุน 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อตัราการเปล่ียนแปลง   การแขง็ค่า  การอ่อนค่า 
 (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 
เงินริงกิตมาเลเซีย 1  9  (9) 
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33 การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 

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 
 
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 ในมูลค่าการลงทุนรวมทั้งส้ิน
ไม่เกิน 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 ์
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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)ุ 

 
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 
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- 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 ไดเ้ลิกกองและเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแลว้เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2563 
 
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 
 

34 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563  2562  2563  2562 
 (ล้านบาท) 
ภาระผกูพนัของรายจ่ายฝ่ายทนุ        
สญัญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้        
อาคารและงานระบบสาธารณูปโภค 3,466  606  2,379  271 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563  2562  2563  2562 
 (ล้านบาท) 
ภาระผกูพนัอื่น ๆ        
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 967  750  375  378 
สญัญาบริการ 48  156  -  - 
สญัญาโครงการอสงัหาริมทรัพย ์
   ระหวา่งการพฒันา 

 
708 

  
1,325 

  
- 

  
- 

รวม 1,723  2,231  375  378 
 

(ก) บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดล้งนามในสัญญาว่าจา้งบริหารงานโรงแรมกบับุคคลอ่ืน โดยบริษทัตกลงจ่ายค่าจา้ง
บริหารงานรายปีในอตัราร้อยละ 2 ของรายไดจ้ากการด าเนินงานของโรงแรมต่อปี และจ่ายค่าผลตอบแทน
เพิ่มเติมตามผลประกอบการของโรงแรมโดยค านวณจากก าไรขั้นตน้จากการด าเนินงานดงัน้ี 
 

- อตัราร้อยละ 7 ตั้งแต่ปีท่ีเปิดด าเนินงานจนส้ินสุดปีท่ี 2 ของการด าเนินงาน 
- อตัราร้อยละ 7.5 ตั้งแต่ปีท่ี 3 ถึงปีท่ี 4 ของการด าเนินงาน 
- อตัราร้อยละ 8 ตั้งแต่ปีท่ี 5 ของการด าเนินงานเป็นตน้ไป 
 

(ข) กลุ่มบริษทัไดล้งนามในสัญญาเช่าท่ีดินกบับุคคลอ่ืนเพื่อใช้ในการก่อสร้างศูนยก์ารคา้ให้เช่าสัญญาเช่าน้ีมี
ระยะเวลา 30 ปี ส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2584 ตามเง่ือนไขของสญัญา กลุ่มบริษทัตอ้งจ่ายค่าเช่าล่วงหนา้ และ
จะตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน  โดยค่าเช่าจะปรับเพิ่มทุก 3 ปี ในอตัราร้อยละ 10 ของค่าเช่าเดือนล่าสุด  
 

(ค) กลุ่มบริษทัไดล้งนามในสัญญาเช่าท่ีดินกบับุคคลอ่ืนเพื่อใชใ้นการก่อสร้างศูนยก์ารคา้ให้เช่า สัญญาเช่าน้ีมี
ระยะเวลา 30 ปี ส้ินสุดในเดือนพฤษภาคม 2570 ตามเง่ือนไขของสัญญา กลุ่มบริษทัตอ้งจ่ายค่าเช่าล่วงหนา้ 
และจะตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน  โดยค่าเช่าจะปรับเพิ่มทุก 5 ปี ในอตัราร้อยละ 10 ของค่าเช่าเดือนล่าสุด  

 
(ง) เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2550 กลุ่มบริษทัไดล้งนามในสัญญาเช่าท่ีดินกบักิจการอ่ืนในประเทศอีกแห่งหน่ึงเพื่อ

ใช้ในการก่อสร้างศูนยก์ารคา้ให้เช่ารวม 2 ฉบบั ตามเง่ือนไขของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายค่าเช่า
ล่วงหน้า ฉบับแรกเป็นสัญญาเช่าท่ีดิน ระยะเวลา 3 ปี เร่ิมตั้ งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2550 ส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2553 ปลอดค่าเช่ารายเดือน ฉบบัท่ี 2 เป็นสญัญาเช่าท่ีดิน ระยะเวลา 30 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 
2553 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2583 ตามเง่ือนไขของสัญญาเช่าฉบบัท่ี 2  กลุ่มบริษทัตอ้งจ่ายค่าเช่าท่ีดินราย
เดือน 700,000 บาท โดยปรับเพิ่มทุก 3 ปี ในอตัราร้อยละ 15 ของค่าเช่าเดือนล่าสุด เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 
2556 และมีสิทธิต่ออายกุารเช่าท่ีดินไดอี้ก 10 ปี (จนถึงวนัท่ี 30  มิถุนายน 2593)   
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(จ) กลุ่มบริษทัไดล้งนามในสญัญาเช่าท่ีดินท่ีใชใ้นการก่อสร้างศูนยก์ารคา้ใหเ้ช่าและสัญญาเช่าอาคารพาณิชยก์บั
บุคคลอ่ืนรวม 3 ฉบบั สัญญาเช่า 2 ฉบบัเป็นสัญญาเช่าท่ีดิน มีระยะเวลา 30 ปี ส้ินสุดในเดือนสิงหาคม 2568  
และเดือนมิถุนายน 2573 ตามล าดบั และสัญญาเช่าอีก 1 ฉบบัเป็นสัญญาเช่าอาคารพาณิชย ์มีระยะเวลา 26 ปี 
ส้ินสุดในเดือนกรกฎาคม 2564 ตามเง่ือนไขของสัญญา  กลุ่มบริษัทจะต้องจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าและเงิน 
ค ้าประกนัสิทธิการเช่า นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนและจะปรับค่าเช่าทุก 5 ปี โดยกลุ่ม
บริษทัได้รับช าระคืนเงินค ้ าประกนัสิทธิการเช่าจ านวน 20 ลา้นบาทในปี 2540 และจะได้รับช าระคืนเงิน 
ค ้าประกนัสิทธิการเช่าท่ีเหลืออีกเป็นจ านวนเงิน 298.6 ลา้นบาท นับแต่ปีการเช่าท่ี 21 จนถึงปีการเช่าท่ี 30 
สัญญาเช่าท่ีดินสามารถต่ออายตุ่อไปไดอี้กไม่น้อยกว่า 15 ปี ในอตัราและผลประโยชน์ตอบแทนตามท่ีไดมี้
การตกลงร่วมกนั โดยการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าหน่ึงปีก่อนครบก าหนดอายุการเช่า และเม่ือ
ส้ินสุดสัญญาเช่า  กลุ่มบริษทัจะมอบกรรมสิทธ์ิในอาคารศูนยก์ารคา้และส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินดงักล่าวใหแ้ก่
ผูใ้ห้เช่า ส าหรับสัญญาเช่าอาคารพาณิชยเ์ม่ือครบก าหนดระยะเวลาการเช่า ผูใ้ห้เช่าให้ค ามัน่ว่าจะให้สิทธิ
บริษทัเป็นอนัดบัแรกในการต่ออายสุญัญาเช่า 

 
ต่อมาในปี 2561 กลุ่มบริษัทได้ขยายระยะเวลาการเ ช่า ท่ี ดินและได้ท าสัญญาเ ช่า ท่ี ดินฉบับใหม่ 
กบับุคคลภายนอกซ่ึงเป็นผูใ้หเ้ช่ารายเดิม จ านวน 2 แปลง โดยแปลงท่ี 1 มีระยะเวลาเช่า 37 ปี 1 เดือน ส้ินสุด
ในเดือนสิงหาคม 2598 และแปลงท่ี 2 มีระยะเวลาเช่า 42 ปี 1 เดือน ส้ินสุดในเดือนมิถุนายน 2603  
ตามเง่ือนไขของสญัญา กลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียม และจ่ายค่าเช่ารายเดือนโดยจะปรับค่าเช่าทุก 5 ปี 
สัญญาเช่าท่ีดินสามารถต่ออายตุ่อไปไดอี้กไม่น้อยกว่า 15 ปี ในอตัราและผลประโยชน์ตอบแทนตามท่ีไดมี้
การตกลงร่วมกนั โดยการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่สามปีก่อนครบก าหนดอายกุารเช่า และ
เม่ือส้ินสุดสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะมอบกรรมสิทธ์ิในอาคารศูนยก์ารคา้และส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินดงักล่าว
ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า  
 

(ฉ) กลุ่มบริษทัไดล้งนามในสัญญาเช่าท่ีดินท่ีใชใ้นการก่อสร้างศูนยก์ารคา้ให้เช่ากบับุคคลภายนอกรวม 3 ฉบบั 
สัญญาเช่าน้ีมีระยะเวลา 30 ปี ส้ินสุดในเดือนกุมภาพนัธ์ 2581 ตามเง่ือนไขของสัญญา กลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่าย
ค่าเช่าล่วงหน้า และตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายปี โดยค่าเช่าจะปรับเพิ่มทุก 3 ปีในอตัราร้อยละ 12 สัญญาเช่า
สามารถต่ออายุออกไปได้อีกคราวละ 10 ปี โดยท าสัญญาก่อนครบก าหนดอายุการเช่า 2 ปีในอตัราและ
ผลประโยชน์ตอบแทนตามท่ีไดมี้การตกลงร่วมกนั 

 
(ช) ในปี 2546 กลุ่มบริษทัไดล้งนามในสัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างกบักิจการอ่ืน สัญญาเช่าน้ีมีระยะเวลา 

30 ปี ส้ินสุดในเดือนธันวาคม 2575 ตามเง่ือนไขของสัญญา กลุ่มบริษทัจะต้องจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน        
โดยสัญญาสามารถต่ออายุออกไปไดอี้กคราวละ 30 ปี ในอตัราและผลประโยชน์ตอบแทนตามท่ีไดมี้การ    
ตกลงร่วมกนั และส่ิงปลูกสร้างใด ๆ เพิ่มเติมในโครงการน้ีจะตกเป็นของผูใ้ห้เช่าทนัทีนับตั้งแต่วนัท่ีใน
สญัญาเช่าดงักล่าว 
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 ในปี 2550 กลุ่มบริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ 2 ฉบบั ฉบบัแรกกลุ่มบริษทัตกลงยกเลิกการเช่าท่ีดิน
ตามสัญญาหลกับางส่วนกบักิจการอ่ืน (ผูใ้ห้เช่า) ฉบบัท่ี 2 กลุ่มบริษทัไดด้ าเนินการให้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เขา้เป็นผูเ้ช่าท่ีดินแทนภายใต้เง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญาระหว่างผูใ้ห้เช่าและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกัน ซ่ึงมี
ระยะเวลา 25 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2550 ถึงวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2575 กลุ่มบริษทัไดรั้บค่าตอบแทนจาก
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในการให้ไดม้าซ่ึงสิทธิการเช่าและค่าตอบแทนจากการยกเลิกสิทธิการเช่าดงักล่าวซ่ึงมี
จ านวนเงิน 214.3 ลา้นบาท และ 19.2 ลา้นบาท ตามล าดบั อยา่งไรกต็าม กลุ่มบริษทัยงัคงมีภาระในการจ่ายค่า
เช่าท่ีดินใหแ้ก่ส านกังานทรัพยสิ์นดงักล่าว 
 
เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2554 กลุ่มบริษทัไดล้งนามในสัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างกบักิจการอ่ืนเพิ่มเติม
จากสัญญาเช่าหลกั สัญญาเช่าน้ีมีระยะเวลา 21 ปี  7 เดือน ส้ินสุดในเดือนธันวาคม 2575  ตามเง่ือนไขของ
สัญญา กลุ่มบริษทัตอ้งแบ่งจ่ายช าระเป็นรายปีล่วงหน้า โดยสัญญาสามารถต่ออายุออกไปไดอี้ก 30 ปี โดยท า
สญัญาก่อนครบก าหนดอายกุารเช่า 3 ปี ในอตัราและผลประโยชน์ตอบแทนตามท่ีไดมี้การตกลงร่วมกนั ผูใ้หเ้ช่า
ใหค้ ามัน่วา่จะใหสิ้ทธิบริษทัเป็นอนัดบัแรกในการต่ออายสุญัญาเช่า 

 
 เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2556 กลุ่มบริษทัไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลงแกไ้ขสัญญาเช่า ฉบบัท่ี 3 กบักิจการอ่ืน

เพิ่มเติมจากสัญญาเช่าหลกัโดยการแกไ้ขระยะเวลาเช่าส าหรับช่วงต่ออายุจากเดิม 30 ปี เป็น 38 ปีหลงัจาก
ครบก าหนดระยะเวลาเช่า โดยมีเง่ือนไขตามสัญญาเช่าเหมือนเดิม เวน้แต่ ค่าเช่าให้แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 8 ปี 
และ 30 ปี ตามล าดบั โดยมีเง่ือนไข ดงัน้ี 

 

- ระยะ 8 ปีแรก (ปีท่ี 31 - 38) หลงัจากครบก าหนดระยะเวลาเช่า ผูเ้ช่าตอ้งแจง้ความประสงคท่ี์จะขอต่อ
สัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร ผูใ้ห้เช่าและกลุ่มบริษทัตอ้งลงนามในสัญญาต่ออายุ หรือสัญญาเช่าใหม่
ภายในวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2572 โดยจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนตามเง่ือนไขในสญัญาเช่า  

 
- ระยะ 30 ปี (ปีท่ี 39 - 68) หลงัจากครบก าหนดระยะเวลาเช่า  8 ปีแรก ตามเง่ือนไขของสัญญา กลุ่มบริษทั

จะต้องแจ้งต่ออายุสัญญาเช่าเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผูใ้ห้เช่า ภายในวนัท่ี 22 ธันวาคม 2578 เพื่อ
ก าหนดค่าเช่าใหม่ รวมทั้งลงนามในสญัญาต่ออายหุรือสญัญาเช่าใหม่  ภายในวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2580  

 
(ซ) ในปี 2548 กลุ่มบริษทัไดล้งนามในสัญญาเช่าท่ีดินกบักิจการอ่ืนในประเทศแห่งหน่ึง เพื่อก่อสร้างศูนยก์ารคา้

และอาคารท่ีจอดรถ สัญญาเช่ามีระยะเวลา 28 ปี 10 เดือน ส้ินสุดในเดือนกนัยายน 2577 ตามเง่ือนไขของ
สัญญา  กลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือน กนัยายน 2549 โดยค่าเช่าจะปรับเพิ่มทุก 5 ปี 
ในอตัราร้อยละ 5 ของค่าเช่าเดือนล่าสุด สัญญาเช่าสามารถต่ออายตุ่อไปไดอี้ก โดยแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ก่อนครบก าหนดอายกุารเช่าในอตัราและผลประโยชน์ตอบแทนตามท่ีไดมี้การ
ตกลงร่วมกนั 
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 ต่อมาในปี 2552 กลุ่มบริษทัไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาแบ่งเช่าท่ีดินบางส่วน โดยมี
ระยะเวลาและเง่ือนไขตามสัญญาเดิม เน่ืองจากท่ีดินดงักล่าวอาจถูกเวนคืนท่ีดินจากทางราชการเพื่อใชใ้น
กิจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
 
เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2550 กลุ่มบริษทัไดล้งนามในสญัญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างกบักิจการอ่ืน สญัญาเช่า
มีระยะเวลา 30 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2580 ตามเง่ือนไขของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็น
รายปี โดยค่าเช่าจะปรับเพิ่มทุก 5 ปีในอตัราร้อยละ 35 ของค่าเช่าปีล่าสุด สัญญาเช่าสามารถต่ออายุไดโ้ดย
แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีก่อนครบก าหนดอายสุญัญาเช่า  
 

ในระหว่างปี 2558 กลุ่มบริษทัไดล้งนามในสัญญาเช่าท่ีดินกบักิจการอ่ืน สัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปี ส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ตามเง่ือนไขของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะต้องจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน สัญญาเช่า
สามารถต่ออายตุ่อไปไดอี้กตามเง่ือนไขท่ีไดต้กลงร่วมกนั โดยแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 
60 วนัก่อนครบก าหนดอายสุญัญา 
 

(ฌ) กลุ่มบริษทัไดล้งนามในสัญญาเช่าท่ีดินกบับุคคลอ่ืนรวม 2 ฉบบั เพื่อใช้ในการก่อสร้างศูนยก์ารคา้ให้เช่า 
ฉบบัแรกเป็นสัญญาท่ีดินมีระยะเวลา 2 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 21 มิถุนายน 2555 ส้ินสุดวนัท่ี 20 มิถุนายน 2557 
ตามเง่ือนไขของสญัญา กลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายปีในอตัราปีละ 1.5 ลา้นบาท ฉบบัท่ี 2 เป็นสัญญา
เช่าท่ีดินระยะเวลา 30 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 21 มิถุนายน 2557 ถึงวนัท่ี 20 มิถุนายน 2587 ตามเง่ือนไขของสัญญา
เช่า กลุ่มบริษทัตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนตามสัญญาโดยค่าเช่าจะปรับเพิ่มทุก 3 ปี ในอตัราร้อยละ 15 ของ
ค่าเช่าเดือนล่าสุด สัญญาเช่าสามารถต่ออายุต่อไปได้อีกตามเง่ือนไขท่ีได้ตกลงร่วมกัน โดยแจ้งเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากผูใ้หเ้ช่า 

 
(ญ) กลุ่มบริษทัไดล้งนามในสัญญาเช่าท่ีดินกบักิจการอ่ืนและบุคคลอ่ืนเพื่อใชใ้นการก่อสร้างศูนยก์ารคา้ให้เช่า 

สัญญาเช่ามีระยะเวลา 30 ปี ส้ินสุดในเดือนกนัยายน 2586 ตามเง่ือนไขของสัญญา กลุ่มบริษทัตอ้งจ่ายค่าเช่า
ล่วงหน้า และจะตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายปี โดยค่าเช่าจะปรับเพิ่มข้ึนทุก 5 ปี ในอตัราร้อยละ 15 ของค่าเช่าปี
ล่าสุด สัญญาสามารถต่ออายอุอกไปไดอี้ก 10 ปี โดยท าสัญญาก่อนครบก าหนดอายกุารเช่า 2 ปี ในอตัราและ
ผลตอบแทนตามท่ีไดมี้การตกลงร่วมกนัใหม่  

 
(ฎ) เม่ือวนัท่ี 25 กันยายน 2556 บริษทัได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงแก้ไขสัญญาเช่า ฉบับท่ี 1 กับกิจการอ่ืน

เพิ่มเติมจากสัญญาเช่าเดิมฉบบัลงวนัท่ี 19 สิงหาคม 2554 ในขอ้ (ช)โดยการแกไ้ขระยะเวลาเช่าส าหรับช่วง
ต่ออายุจากเดิม 30 ปี เป็น 38 ปีหลงัจากครบก าหนดระยะเวลาเช่า โดยมีเง่ือนไขต่าง ๆ ตามสัญญาเช่าเดิม 
ยกเวน้ ค่าเช่าซ่ึงแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 8 ปี และ 30 ปี ตามล าดบั โดยมีเง่ือนไข ดงัน้ี 
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- ระยะ 8 ปีแรก หลงัจากครบก าหนดระยะเวลาเช่า ผูเ้ช่าตอ้งแจง้ความประสงคท่ี์จะขอต่ออายสุัญญาเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร ผูใ้ห้เช่าและบริษทัตอ้งลงนามในสัญญาต่ออายุหรือสัญญาเช่าใหม่ภายในวนัท่ี 22 
ธนัวาคม 2572 โดยจ่ายค่าเช่าเป็นรายปีตามเง่ือนไขในสญัญาเช่า 

 

- ระยะ 30 ปี หลงัจากครบก าหนดระยะเวลาเช่า  8 ปีแรก ตามเง่ือนไขของสัญญา บริษทัจะตอ้งแจง้ต่ออายุ
สัญญาเช่าเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่ผูใ้หเ้ช่า ภายในวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2578 เพื่อก าหนดค่าเช่าใหม่ รวมทั้ง
ลงนามในสญัญาต่ออายหุรือสญัญาเช่าใหม่ ภายในวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2580 

 

(ฏ) บริษัทได้ลงนามในสัญญาเช่าท่ีดินกับกิจการอ่ืนเพื่อใช้ในการก่อสร้างศูนย์การค้าให้เช่า สัญญาเช่า 
มีระยะเวลา 30 ปี ส้ินสุดในเดือนกนัยายน 2588 ตามเง่ือนไขของสัญญา บริษทัตอ้งจ่ายค่าเช่าล่วงหน้า และ
จะตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายปี โดยค่าเช่าจะปรับเพิ่มข้ึนทุก 3 ปี ในอตัราร้อยละ 15 ของค่าเช่าปีล่าสุด  

 

(ฐ) บริษทัไดล้งนามในสัญญาเช่าท่ีดินกบับุคคลอ่ืนเพื่อใชใ้นการก่อสร้างศูนยก์ารคา้ใหเ้ช่าหลายฉบบั สัญญาเช่า
มีระยะเวลา 30 ปี โดยสัญญาสามารถต่ออายไุปไดอี้ก 10 ปี และส้ินสุดในเดือนมิถุนายน 2599 บริษทัตอ้งจ่าย
ค่าเช่าเป็นรายปี โดยค่าเช่าจะปรับเพิ่มข้ึนทุก 3 ปี ในอตัราร้อยละ 10 ของค่าเช่าปีล่าสุด 

 
(ฑ) บริษัทได้ลงนามในสัญญาเช่าช่วงท่ีดิน สัญญาบริการงานระบบสาธารณูปโภค และสัญญาเช่าอาคาร

ศูนยก์ารคา้กบักิจการอ่ืนในประเทศแห่งหน่ึง เป็นระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดในวนัท่ี 30 เมษายน 2578 ตาม
เง่ือนไขของสัญญา บริษทัตอ้งจ่ายค่าตอบแทนสิทธิการเช่าให้แก่ผูเ้ช่าเป็นจ านวน 292.1 ลา้นบาท และตอ้ง
จ่ายค่าเช่ารายปีตลอดระยะเวลาเช่าใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าเป็นจ านวนเงินรวม 1,239.7 ลา้นบาท และค่าบริการรายเดือน
ตลอดระยะเวลาเช่าเป็นจ านวนเงินรวม 62.5 ลา้นบาท 

 

(ฒ) บริษทัไดล้งนามในสญัญาเช่าท่ีดินกบักิจการอ่ืนเพื่อใชใ้นการก่อสร้างศูนยก์ารคา้ สญัญาเช่ามีระยะเวลา 30 ปี 
และส้ินสุดในเดือนมิถุนายน 2589 บริษัทจะต้องจ่ายค่าเช่าเป็นรายปี โดยค่าเช่าจะปรับเพิ่มทุก 10 ปี 
ในปี 2559 บริษทัไดล้งนามต่ออายสุญัญาเช่าออกไปอีก 10 ปี ส้ินสุดในเดือนมิถุนายน 2599 

 
(ณ) กลุ่มบริษทัไดล้งนามในสัญญาเช่าท่ีดินกบักิจการอ่ืน สัญญาเช่าน้ีมีระยะเวลา 30 ปี เร่ิมตน้หลงัจากระยะเวลาการ

ก่อสร้าง (เดือนกรกฎาคม 2560 ถึงเดือนกรกฎาคม 2567) และส้ินสุดในเดือนมิถุนายน 2597 และสัญญาสามารถ
ต่ออายอุอกไปไดอี้ก 29 ปี 6 เดือน ส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2626 ค่าเช่าตลอดอายสุัญญาเช่ามีจ านวนเงินรวม
ทั้งส้ิน 8,234.3 ลา้นบาท  
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(ด) กลุ่มบริษทัไดล้งนามในสัญญาเช่าท่ีดินกบักิจการอ่ืน สัญญาเช่าน้ีมีระยะเวลา 30 ปี เร่ิมตน้ในเดือนมกราคม 2564 
และส้ินสุดในเดือนธันวาคม 2593 และสัญญาสามารถต่ออายุออกไปได้อีก 30 ปี ตามเง่ือนไขของสัญญา 
บริษทัตอ้งจ่ายค่าตอบแทนสิทธิการเช่าให้แก่ผูเ้ช่าเป็นจ านวน 175 ลา้นบาท และตอ้งจ่ายค่าเช่ารายปีตลอด
ระยะเวลาเช่าใหแ้ก่ผูเ้ช่าเป็นจ านวนเงินรวม 575 ลา้นบาท ต่อมากลุ่มบริษทัไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลงแนบ
ทา้ยสญัญาเช่าท่ีดิน ซ่ึงก าหนดใหบ้ริษทัตอ้งจ่ายค่าเช่าท่ีดินเพิ่มเติมเป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 160 ลา้นบาท 

 

35 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 
 

36 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 
36.1 ตามท่ีได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 5 กลุ่มบริษทัเลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรน

ชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยแนวปฏิบติัดงักล่าวส้ินสุดการมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยงัคงด าเนินอยูภ่ายหลงัจากท่ีแนวปฏิบติัดงักล่าวไดส้ิ้นสุดการมีผลบงัคบัใช ้โดยมี
การตรวจพบผูติ้ดเช้ือเป็นจ านวนเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและมีการแพร่ระบาดไปทัว่ประเทศไทย เพื่อเป็นการตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ดังกล่าว ประเทศไทยได้มีการออกมาตรการต่างๆเพื่อเฝ้าระวงัและควบคุมการแพร่ระบาด โดย
สนบัสนุนใหป้ระชาชนรักษาระยะห่างทางสงัคม หลีกเล่ียงการรวมตวักนั และจ ากดัการเดินทาง ในขณะเดียวกนั จาก
ขอ้มูลขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) วคัซีนป้องกนัโรคโควิด 19 เร่ิมน าไปใชไ้ดแ้ลว้และก าลงัแจกจ่ายไปทัว่โลก 
อย่างไรก็ตาม ในขณะน้ียงัไม่สามารถคาดการณ์ไดว้่าวคัซีนดงักล่าวจะสามารถป้องกนัการแพร่ระบาดเป็นระยะ
เวลานานเท่าใดและป้องกนัไดม้ากนอ้ยเพียงใด และการแพร่ระบาดจะส้ินสุดลงเม่ือใด  
 
เน่ืองจากสถานการณ์ดงักล่าวมีความไม่แน่นอนสูงและอาจเปล่ียนแปลงไดทุ้กเม่ือ ณ ขณะน้ีจึงไม่สามารถคาดการณ์
ผลกระทบของการแพร่ระบาดท่ียงัคงด าเนินอยู ่มาตรการต่างๆ ของรัฐบาล และการแจกจ่ายวคัซีน ท่ีอาจมีต่อธุรกิจ
ของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ผูบ้ริหารไดติ้ดตามสถานการณ์ดงักล่าวอย่างใกลชิ้ดและด าเนินการเพื่อลดผลกระทบให้มาก
ท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้  
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36.2 บริษทัจ าหน่ายหุน้กูใ้นสกุลเงินบาทในวงเงินจ ากดั หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
  
ในเดือนมกราคม 2564 บริษทัจ าหน่ายหุ้นกู้อายุ 5 ปี มูลค่ารวม 1,250 ลา้นบาท และครบก าหนดไถ่ถอนในเดือน 
มกราคม 2569 
 
ในเดือนมกราคม 2564 บริษทัจ าหน่ายหุ้นกู้อายุ 5 ปี มูลค่ารวม 750 ล้านบาท และครบก าหนดไถ่ถอนในเดือน 
มกราคม 2569 
 
ในเดือนมกราคม 2564 บริษทัจ าหน่ายหุ้นกู้อายุ 3 ปี มูลค่ารวม 2,000 ลา้นบาท และครบก าหนดไถ่ถอนในเดือน 
มกราคม 2567 

 
36.3 ในเดือนมกราคม 2564 บริษทัไดจ่้ายเงินซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั จากบริษทั ดุสิตธานี 

จ ากดั (มหาชน) จ านวน 94,600 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 259.58 ลา้นบาท ท าให้สัดส่วนเงินลงทุนเพิ่มข้ึนจาก ร้อยละ 78 
เป็นร้อยละ 83.5 ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดในสัญญา 

 
36.4 ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2564 คณะกรรมการมีมติเสนอให้ท่ีประชุมสามญั

ประจ าปีของผูถื้อหุ้นอนุมติัการจดัสรรเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.7 บาท โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น
เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวนัท่ี 5 มีนาคม 2564 
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37 การจัดประเภทรายการใหม่  
 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงินปี 2562  และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการน าเสนองบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 การจดัประเภทรายการอ่ืนท่ีมีสาระส าคญัมีดงัน้ี 
 
 2562 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 
 
 

จดัประเภท
ใหม่ 

 
 

หลงัจดั
ประเภทใหม่ 

 
 

ก่อนจดั
ประเภทใหม่ 

 
 

จดัประเภท
ใหม่ 

 
 

หลงัจดั
ประเภทใหม่ 

 (ล้านบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน            
สิทธิการใชสิ้นทรัพย ์ 377  (377)  -  280  (280)  - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,632  377  2,009  241  280  521 

   -      -   

 
 

 
 

 
       

 
การจดัประเภทรายการใหม่น้ี เน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัมากกวา่ 
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