
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  คณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 งบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี  

30 กันยายน 2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะ

กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล) ของบริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษทั

ย่อยและของเฉพาะบริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํ

และนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 

ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่

เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดั

กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมด

ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 

34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุขอ้ 3 ในระหว่างงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือธุรกิจของบริษทั 

สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และการว่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อหามูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมาจากการซ้ือธุรกิจ และการประเมินราคายงัไม่แลว้เสร็จ ดงันั้น มูลค่า

ยติุธรรมท่ีรับรู้และการปันส่วนของราคาซ้ือเป็นมูลค่าท่ีประมาณการและอาจมีการปรับปรุง ทั้งน้ีขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุป

เปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 

 

 

(วรรณาพร จงพีรเดชานนท)์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  

เลขทะเบียน 4098 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

5 พฤศจิกายน 2564 

 

 



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 4,457,054 7,218,688 3,699,702 6,156,827

ลูกหนีการคา้ 4, 5 4,547,547 3,571,263 2,847,284 2,387,223

ลูกหนีอืน 4 2,560,455 1,936,041 1,441,691 1,153,827

อสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพือขาย 9,644,585 9,032,387 -               -               

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 6,581 -                198,588       83,212

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน - เงินลงทุนในตราสารทุน

     และตราสารหนี 13 3,506,555        2,006,244 1,375,079 426,501

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 24,722,777 23,764,623 9,562,344 10,207,590

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน - เงินลงทุนในตราสารทุน

     และตราสารหนี 13 2,369,710 1,955,957 2,539,722 1,187,909

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 9 1,627 1,000 -               -               

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกองทุนรวม 6 -                   -                30,912,670 30,653,089

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 8,094,176 5,730,869 9,280,420 7,963,674

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 6 26,193,041 2,454,331 329,400 318,690

ลูกหนีสัญญาเช่าเงินทุน 4 17,809,035 16,397,782 -               -               

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 1,017,499 932,282 46,887,394 31,050,238

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 7 166,095,402 159,982,703 80,833,799 82,639,887

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,119,597 3,241,511 474,661 546,390

ค่าความนิยม 3 1,211,741 1,036,492 -               -               

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,380,966 3,392,386 1,841,247 2,107,950

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 4 3,856,277 2,762,353 939,449 717,841

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 233,149,071 197,887,666 174,038,762 157,185,668

รวมสินทรัพย์ 257,871,848 221,652,289 183,601,106 167,393,258

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนสิีนหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 9 13,750,000 11,732,000 11,980,000 11,182,000

เจา้หนีการคา้ 4 446,581 664,210 94,215 267,749

เจา้หนีอืน 4, 8 4,940,327 4,735,459 2,408,871 2,295,637

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 4 2,828,798 2,415,100 1,991,237 2,005,270

เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 297,064 226,249 11,029,783 10,504,750

เงินกูย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 9 11,818,418 6,172,904 7,754,436 5,009,903

รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ทีถึงกาํหนดรับรู้ภายในหนึงปี 4 1,876,844 1,905,361 244,305 238,122

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 244,058 483,541 -               129,522

เจา้หนีผูรั้บเหมาก่อสร้าง 2,337,655 2,098,047 1,093,953 785,080

รวมหนีสินหมุนเวียน 38,539,745 30,432,871 36,596,800 32,418,033

หนสิีนไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 891,192           724,338        7,495,910    7,615,431    

เงินกูย้มืระยะยาว 9 40,360,073      27,630,460   38,081,543  24,062,613  

หนีสินตามสัญญาเช่า 4 44,487,366      43,486,789   29,335,316  30,390,017  

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,602,899        2,623,959     -               -               

รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ 4 30,060,462      30,649,056   4,078,974    3,927,942    

เงินมดัจาํรับจากลูกคา้ 4 8,262,259        7,865,715     4,668,604    4,672,980    

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 823,940           730,905        619,748       583,221       

ประมาณการหนีสินจากการรือถอนและการบรูณะ 320,790           384,188        287,315       278,633       

เงินคาํประกนัสิทธิการเช่า 4 3,683               707               -               -               

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 128,812,664 114,096,117 84,567,410 71,530,837

รวมหนีสิน 167,352,409 144,528,988 121,164,210 103,948,870

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

4



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

  ทุนจดทะเบียน

  (หุ้นสามญัจาํนวน 4,488,000,000 หุ้น 

  มลูค่า 0.5 บาทต่อหุ้น) 2,244,000 2,244,000 2,244,000 2,244,000

  ทุนทีออกและชาํระแลว้

  (หุ้นสามญัจาํนวน 4,488,000,000 หุ้น 

  มลูค่า 0.5 บาทต่อหุ้น) 2,244,000 2,244,000 2,244,000 2,244,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 8,558,558 8,558,558 8,558,558 8,558,558

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 224,400 224,400 224,400 224,400

      ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 60,895,123 58,695,564 52,270,657 53,566,499

หุน้ทุนซือคืน (761,216) (761,216) (761,216) (761,216)

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 230,563 (171,257) (99,503) (387,853)

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 71,391,428 68,790,049 62,436,896 63,444,388

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 19,128,011 8,333,252 -               -               

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 90,519,439 77,123,301 62,436,896 63,444,388

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 257,871,848 221,652,289 183,601,106 167,393,258

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการ 4,199,391 6,791,672 1,998,471   3,848,152   

รายไดจ้ากการใหบ้ริการศูนยอ์าหาร 43,172 121,833 15,150        47,154        

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม 36,319 30,565 -             -             

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 397,432 373,855 -             -             

รายไดจ้ากการลงทุน 356,138 350,751 315,666      441,832      

รายไดอื้น 426,211 281,334 248,904      309,383      

รวมรายได้ 5,458,663 7,950,010 2,578,191   4,646,521   

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ 3,001,796 3,353,736 1,916,785   2,178,218   

ตน้ทุนจากการใหบ้ริการศูนยอ์าหาร 54,886 75,687 16,660        24,674        

ตน้ทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม 24,574 22,878 -             -             

ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 279,144 256,148 -             -             

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,273,840 1,037,449 876,389      798,149      

รวมค่าใช้จ่าย 4,634,240 4,745,898 2,809,834   3,001,041   

กาํไร (ขาดทุน) จากกจิกรรมดาํเนินงาน 824,423 3,204,112 (231,643) 1,645,480

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าซึงเป็นไปตาม TFRS 9 (14,757) (6,466) (7,519) (5,022)

ตน้ทุนทางการเงิน (435,581) (436,457) (503,305)     (513,129)     

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ และบริษทัร่วม

   ทีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 78,120 186,824 -             -             

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได้ 452,205 2,948,013 (742,467) 1,127,329

(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ (234,345) (447,801) 165,346      (164,537)     

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 217,860 2,500,212 (577,121)     962,792      

วนัที 30 กนัยายน วนัที 30 กนัยายน

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการระหวา่งกาลเงินนี

6



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน (59,210) 23,586 -             -             

รวมรายการทอีาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (59,210)       23,586        -             -             

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผล (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดใหว้ดัมูลค่า

   ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 29,538        (76,467)       36,297        (79,097)       

รวมรายการทจีะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 29,538        (76,467)       36,297        (79,097)       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (29,672)       (52,881) 36,297        (79,097)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 188,188      2,447,331 (540,824)     883,695      

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 229,183 2,480,539 (577,121) 962,792

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (11,323)       19,673        -             -             

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 217,860 2,500,212 (577,121) 962,792

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 180,870 2,429,064 (540,824) 883,695

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 7,318          18,267        -             -             

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 188,188 2,447,331 (540,824) 883,695

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพืนฐาน (บาท) 0.05 0.55 (0.13) 0.21

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 30 กนัยายน วนัที 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการระหวา่งกาลเงินนี

7



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการ 4, 10 15,573,839 18,201,477 8,257,509   9,948,025   

รายไดจ้ากการใหบ้ริการศูนยอ์าหาร 4, 10 209,419 320,146 78,148        120,948      

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม 10 136,279 237,741 -             -             

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 10 1,248,858 1,037,362 -             -             

รายไดจ้ากการลงทุน 4 1,047,663 756,181 1,675,331   2,613,235   

รายไดอื้น 4, 11 3,826,764 3,956,722 2,328,507   1,053,947   

รวมรายได้ 22,042,822 24,509,629 12,339,495 13,736,155 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ 4 9,329,201 9,747,890 6,084,591   6,193,240   

ตน้ทุนจากการใหบ้ริการศูนยอ์าหาร 4 194,276 224,693 62,990        74,675        

ตน้ทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม 78,010 111,833 -             -             

ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 862,666 717,458 -             -             

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 3,869,501 3,951,256 2,610,205   2,500,595   

รวมค่าใช้จ่าย 14,333,654 14,753,130 8,757,786   8,768,510   

กาํไรจากกจิกรรมดาํเนินงาน 7,709,168 9,756,499 3,581,709 4,967,645

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าซึงเป็นไปตาม TFRS 9 4, 5 (9,201)        (21,213) (8,349)        (12,001)

ตน้ทุนทางการเงิน 4 (1,249,662) (1,406,877) (1,482,116)  (1,532,496)  

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ และบริษทัร่วม

   ทีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 6 396,657 871,513 -             -             

กาํไรก่อนภาษเีงินได้ 6,846,962 9,199,922 2,091,244 3,423,148

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (1,507,242) (1,644,679) (257,537)     (299,393)     

กาํไรสําหรับงวด 5,339,720 7,555,243 1,833,707   3,123,755   

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

วนัที 30 กนัยายน วนัที 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการระหวา่งกาลเงินนี
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บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 118,669      30,981 -             -             

รวมรายการทอีาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 118,669      30,981        -             -             

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผล (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดใหว้ดัมูลค่า

   ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 290,653      (332,901)     288,350      (335,942)     

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ (3,294)        -             -             -             

รวมรายการทจีะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 287,359      (332,901)     288,350      (335,942)     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 406,028      (301,920) 288,350      (335,942)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 5,745,748   7,253,323 2,122,057   2,787,813   

การแบ่งปันกาํไร

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 5,332,402 7,539,651 1,833,707 3,123,755

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 7,318          15,592        -             -             

กาํไรสําหรับงวด 5,339,720 7,555,243 1,833,707 3,123,755

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 5,730,928 7,238,414 2,122,057 2,787,813

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 14,820        14,909        -             -             

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 5,745,748 7,253,323 2,122,057 2,787,813

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 1.19 1.68 0.41 0.70

วนัที 30 กนัยายน วนัที 30 กนัยายน

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการระหวา่งกาลเงินนี
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บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ผลต่างของ ส่วนเกินทุน รวม ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น อตัราแลกเปลียน สํารอง จากการรวมธุรกิจ องคป์ระกอบอืน รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสํารอง ยงัไม่ได้ หุ้นทุน จากการแปลงคา่ การเปลียนแปลง ภายใตก้าร ของ ผูถื้อหุ้น ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ มูลคา่หุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร ซือคืน งบการเงิน ในมูลคา่ยติุธรรม ควบคุมเดียวกนั ส่วนของผูถื้อหุ้น ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2563 2,244,000 8,558,558 224,400 52,770,671 -              (171,632) (129,628) (54,372) (355,632) 63,441,997 8,331,180 71,773,177

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    การซือหุ้นทุนซือคืน -               -              -             -                  (761,216) -                    -                    -                    -                    (761,216) -               (761,216)

    เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั -               -              -             (3,576,589)      -              -                    -                    -                    -                    (3,576,589) (56,862)        (3,633,451)

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -               -              -             (3,576,589)      (761,216)     -                    -                    -                    -                    (4,337,805)      (56,862)        (4,394,667)   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -               -              -             7,539,651        -              -                    -                    -                    -                    7,539,651 15,592 7,555,243

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -               -              -             -                  -              31,664              (332,901)           -                    (301,237)           (301,237) (683)             (301,920)      

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -               -              -             7,539,651        -              31,664              (332,901)           -                    (301,237)           7,238,414        14,909          7,253,323    

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

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

กาํไรสะสม

(พันบาท)

งบการเงินรวม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ผลต่างของ ส่วนเกินทุน รวม ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ อตัราแลกเปลียน สาํรอง จากการรวมธุรกิจ องคป์ระกอบอืน รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ หุน้ทุน จากการแปลงค่า การเปลียนแปลง ภายใตก้าร ของ ผูถื้อหุน้ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร ซือคืน งบการเงิน ในมูลค่ายติุธรรม ควบคุมเดียวกนั ส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 2,244,000 8,558,558 224,400 58,695,564 (761,216)   (148,611) 31,726              (54,372) (171,257) 68,790,049 8,333,252 77,123,301

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนทีได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 12 -               -             -             (3,129,549)     -            -                   -                    -                     -                   (3,129,549)    (6,997)         (3,136,546)  

    รวมเงินทุนทีได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -               -             -             (3,129,549)     -            -                   -                    -                     -                   (3,129,549)    (6,997)         (3,136,546)  

    การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 

    การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

       โดยอาํนาจควบคุมไม่เปลยีนแปลง -               -             -             -                 -            -                   -                    -                     -                   -                (259,581)     (259,581)

    การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

       ซึงอาํนาจควบคุมเปลียนแปลง 3 -               -             -             -                 -            -                   -                    -                     -                   -                11,046,517  11,046,517

    รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -               -             -             -                 -            -                   -                    -                     -                   -                10,786,936  10,786,936  

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -               -             -             (3,129,549)     -            -                   -                    -                     -                   (3,129,549)    10,779,939  7,650,390    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -               -             -             5,332,402      -            -                   -                    -                     -                   5,332,402      7,318           5,339,720    

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -               -             -             (3,294)            -            111,167           290,653            -                     401,820           398,526         7,502           406,028       

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -               -             -             5,329,108      -            111,167           290,653            -                     401,820           5,730,928      14,820         5,745,748    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2564 2,244,000 8,558,558 224,400 60,895,123 (761,216) (37,444) 322,379 (54,372) 230,563 71,391,428 19,128,011 90,519,439

กาํไรสะสม

(พันบาท)

งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น  (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอนื

ของส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ สาํรอง

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ หุน้ทุน การเปลียนแปลง รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร ซือคืน ในมูลคา่ยตุิธรรม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 2,244,000 8,558,558 224,400 53,491,255 -                  (141,935) 64,376,278

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงนิทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    การซือหุน้ทุนซือคืน -                       -                    -                         -                         (761,216) -                        (761,216)

    เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั -                       -                    -                         (3,576,589)             -                  -                        (3,576,589)

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                       -                    -                         (3,576,589)             (761,216)         -                        (4,337,805)       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                       -                    -                         3,123,755               -                  -                        3,123,755        

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                       -                    -                         -                         -                  (335,942)               (335,942)

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด -                       -                    -                         3,123,755               -                  (335,942)               2,787,813        

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

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น  (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอนื

ของส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ สาํรอง

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ หุน้ทุน การเปลียนแปลง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร ซือคืน ในมูลคา่ยตุิธรรม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 2,244,000 8,558,558 224,400 53,566,499 (761,216)            (387,853)                63,444,388

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงนิทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 12 -                     -                     -                     (3,129,549)         -                     -                         (3,129,549)        

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                     -                     -                     (3,129,549)         -                     -                         (3,129,549)        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                     -                     -                     1,833,707          -                     -                         1,833,707          

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                     -                     -                     -                     -                     288,350                  288,350             

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด -                     -                     -                     1,833,707          -                     288,350                  2,122,057          

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2564 2,244,000 8,558,558 224,400 52,270,657 (761,216)            (99,503)                  62,436,896

(พันบาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

13



 บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 5,339,720 7,555,243 1,833,707 3,123,755

ปรับรายการทีกระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

อสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพือการขายลดลงจากการโอนเป็นตน้ทนุขาย 862,666 717,458 -                  -               

คา่เสือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 5,931,412     6,008,393     3,825,810        3,708,777

รายไดจ้ากการลงทุน (1,047,663)   (756,181)       (1,675,331) (2,613,235)

ตน้ทุนทางการเงิน 1,249,662     1,406,877     1,482,116 1,532,496

ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 9,201           21,213          8,349              12,001          

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 12,846         108               -                  (55)

กาํไรจากการขายสินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอืน - เงินลงทุนในตราสารหนี (1,652)          (11,382)         (1,576)             (10,153)        

(กาํไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ (2,664,113)   (2,569,655)    (1,351,197)      3,362            

รับรู้รายไดค้า่เช่ารับล่วงหนา้ (1,438,151)   (1,551,397)    (184,576) (178,454)

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 65,311         67,372          55,158 53,428

ส่วนแบง่กาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (396,657)      (871,513)       -                  -               

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน 27,095         3,744            -                  -               

(กาํไร) ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจริงจากการเปลียนแปลง

     มูลคา่เครืองมือทางการเงิน (183,242)      30,212          (306)                (27)               

ส่วนลดคา่เช่าจากผูใ้หเ้ช่า (174,145)      -               -                  -               

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 1,507,242     1,644,679     257,537 299,393

9,099,532 11,695,171 4,249,691 5,931,288

การเปลยีนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ (985,485) (3,309,502) (468,410) (1,944,975)

ลูกหนีอืน (766,851) 1,518,815 (278,779) 606,203

อสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพือขาย (1,310,729) (1,808,321) -                  -               

ลูกหนีสญัญาเช่าเงินทุน 3,117 -               -                  -               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (1,101,740) (767,994) (354,822) (47,298)

เจา้หนีการคา้ (424,838) (891,337) (308,017) (615,279)

เจา้หนีอืน 153,622        (923,772)       82,015            (793,695)       

รายไดค้า่เช่ารับล่วงหนา้ 821,040 298,189        341,791 115,893

เงินมดัจาํรับจากลูกคา้ (396,544) (94,943) (4,376) 940,192

จ่ายผลประโยชนพ์นกังาน (19,581)        (7,962)           (18,631)           (5,857)          

กระแสเงินสดไดม้าจากการดาํเนินงาน 5,071,543 5,708,344 3,240,462 4,186,472

ภาษีเงินไดจ่้าย (1,035,015) (1,756,695) (192,444) (662,976)

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 4,036,528 3,951,649 3,048,018 3,523,496

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

วนัที 30 กนัยายน วนัที 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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 บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด  (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ดอกเบียรับ 31,318         73,148          378,201           365,416        

เงินปันผลรับ 436,096        787,593        1,111,098        2,118,703     

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน - เงินลงทุนในตราสารหนีลดลง (1,495,859)   (1,018,481)    (946,771)         (124,615)       

เงินจ่ายสุทธิซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ (3,436,347)   (100,708)       (595,704)         (422,277)       

เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม -               683,684        -                  1,000            

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน - เงินลงทุนในตราสารทุน

   และตราสารหนี (102,213)      -               (991,335)         -               

เงินสดจ่ายใหกู้ย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั (104,130)      (506,842)       (22,141,363)    (12,408,784)  

เงินสดรับชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 4,200           169,810        6,365,814        3,986,498     

เงินสดจ่ายเพือซืออสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (3,571,875)   (7,133,847)    (2,036,560)      (1,898,466)    

เงินสดจ่ายเพือซืออาคารและอุปกรณ์ (174,202)      (179,287)       (34,851)           (43,605)        

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (10,700)        -               (10,700)           -               

เงินสดจ่ายล่วงหนา้คา่ซืออสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (376,576)      (42,721)         (174,802)         (158,888)       

เงินสดรับจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 5,791,424 273,712 2,576,401        163,278        

เงินสดจ่ายชาํระเจา้หนีผูรั้บเหมาก่อสร้าง (745,781)      (671,486)       (253,828)         (278,628)       

เงินสดจ่ายเพือซือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดทีไดม้า (14,153,003) -               (991,334)         -               

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (17,907,648) (7,665,425) (17,745,734) (8,700,368)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

ดอกเบียจ่าย (614,170)      (577,226)       (1,056,431) (835,662)

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (3,136,348) (3,633,029)    (3,129,350) (3,576,167)

เงินสดทีจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (1,953,104) (1,784,207)    (1,787,638)      (1,496,371)    

เงินสดจ่ายจากการเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของ

   ในบริษทัยอ่ยทีไม่ไดมี้ผลทาํใหสู้ญเสียการควบคุม (259,581)      -               -                  -               

เงินสดทีจ่ายใหก้บัผูเ้ป็นเจา้ของเพือซือหุน้ทุนของกิจการ -               (761,216)       -                  (761,216)       

เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 222,054        110,500        5,489,111        2,614,739     

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูย้มืจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -               -               (5,083,949)      (3,437,504)    

เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินและการออกหุน้กู้ 43,819,844   39,294,000   42,749,344      37,484,000   

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินและหุน้กู้ (26,928,996) (24,569,742)  (24,940,496)    (20,280,742)  

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 11,149,699 8,079,080 12,240,591 9,711,077

วนัที 30 กนัยายน วนัที 30 กนัยายน

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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 บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด  (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิก่อนผลกระทบของ

   อตัราแลกเปลียน (2,721,421) 4,365,304 (2,457,125) 4,534,205

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (40,213) 30,981 -                  -               

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขนึ (ลดลง) สุทธิ (2,761,634)   4,396,285     (2,457,125)      4,534,205     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 7,218,688 2,053,237 6,156,827        649,671

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ 30 กนัยายน 4,457,054 6,449,522 3,699,702 5,183,876

รายการทไีม่กระทบเงนิสด

โอนเงินสดจ่ายล่วงหนา้คา่หุน้ไปเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -               -               -                  2,309,616     

เจา้หนีผูรั้บเหมาก่อสร้างทียงัไม่ไดรั้บชาํระเงิน 1,690,946     619,373        1,110,208 319,835        

เจา้หนีการคา้จากอสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพือขายทียงัไม่ไดช้าํระเงิน 114,362        156,976        -                  -               

ตน้ทุนการกูย้มืทีเกียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย์ 288,270        150,316        35,870 4,382            

ส่วนไดเ้สียทีถือหุน้ก่อนซือ -               2,273,917     -                  -               

รับโอนภาระหนีสินจากสญัญาซือหุน้สามญั -               5,067,579     -                  -               

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

วนัที 30 กนัยายน วนัที 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

16
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หมายเหตุ  สารบัญ  
  

 
 

1  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล  

2  ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

3  การซ้ือบริษทัยอ่ย  

4  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

5  ลูกหน้ีการคา้  

6  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้  

7  อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  

8  เจา้หน้ีอ่ืน  

9  เงินกูย้มื  

10  ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้  

11  รายไดอ่ื้น  

12  เงินปันผล  

13  เคร่ืองมือทางการเงิน  

14  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  

15  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  

16  การจดัประเภทรายการใหม่    
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 

 

1 เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีนาํเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกับงบการเงินประจาํปี และจดัทาํ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 

34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยงบการเงินระหวา่งกาล

น้ีเน้นการให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดน้าํเสนอไป

แลว้ในงบการเงินประจาํปี ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและ

บริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม

นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 

วิธีการคาํนวณและแหล่งขอ้มูลสําคญัท่ีใช้ในการประมาณการท่ีอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้

อธิบายไวใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

2 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

ในปี 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยงัคงเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง แมว้่าจะเร่ิมมีการแจกจ่ายวคัซีน

ในระหว่างปี 2564 แต่สถานการณ์ของการแพร่ระบาดดงักล่าวยงัไม่ส้ินสุด โดยในเดือนเมษายน 2564 ไดเ้กิดการ

แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในประเทศไทย ทาํให้ส่วนงานราชการได้

กาํหนดให้มีการจาํกดัเวลาการเปิดให้บริการศูนยก์ารคา้ของกลุ่มบริษทัและปิดร้านคา้บางประเภทชัว่คราวในแต่ละ

สถานท่ีและในระยะเวลาท่ีขอ้กาํหนดของแต่ละจงัหวดัไดร้ะบุไว ้เช่น ธุรกิจโรงภาพยนตร์ สถานท่ีออกกาํลงักาย 

ฟิตเนส เป็นตน้ 

 

ต่อมาในเดือนกรกฏาคม 2564 ส่วนงานราชการไดก้าํหนดให้มีการปิดให้บริการศูนยก์ารคา้ของกลุ่มบริษทัเป็นการ

ชัว่คราวในแต่ละสถานท่ีและในระยะเวลาท่ีขอ้กาํหนดของแต่ละจงัหวดัไดร้ะบุไว ้รวมถึงปิดธุรกิจบางประเภท

เพิ่มเติม เช่น ธุรกิจธนาคาร ร้านอาหาร เป็นต้น ทั้งน้ีศูนยก์ารคา้ยงัเปิดให้บริการซูเปอร์มาร์เก็ต และธุรกิจบาง

ประเภทตามท่ีส่วนงานราชการกาํหนด และในเดือนกนัยายน 2564 ศูนยก์ารคา้ของกลุ่มบริษทัไดเ้ร่ิมกลบัมาเปิด

ดาํเนินธุรกิจตามท่ีส่วนราชการกาํหนด 
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กลุ่มบริษทัไดมี้การพิจารณาให้ส่วนลดค่าเช่าแก่ผูเ้ช่าในศูนยก์ารคา้ท่ีไดรั้บผลกระทบ รายการดงักล่าวถือเป็นการ

เปล่ียนแปลงสัญญาเช่าตาม TFRS 16 และต้องทยอยรับรู้ส่วนลดค่าเช่าตลอดอายุท่ีเหลืออยู่ของสัญญาเช่าโดย 

วิธีเส้นตรง ทั้ งน้ี กลุ่มบริษัทได้รับรู้รายได้ค่า เช่าจากการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าสําหรับงวดส้ินสุดวันท่ี  

30 กนัยายน 2564 ดงัน้ี 

 

สําหรับงวดส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 

 

งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

  (ล้านบาท) 

รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน     

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการก่อนปรับปรุงตาม TFRS 16  15,062  7,953 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าตาม TFRS 16  512  305 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการภายหลงัปรับปรุงตาม TFRS 16  15,574  8,258 

     

กาํไรก่อนปรับปรุงตาม TFRS 16 (ก่อนภาษีเงินได)้  6,335  1,786 

กาํไรภายหลงัปรับปรุงตาม TFRS 16 (ก่อนภาษีเงินได)้  6,847  2,091 

 

3 การซ้ือบริษัทย่อย 

 

เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2564 กลุ่มบริษทัไดม้าซ่ึงอาํนาจควบคุมในบริษทั สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์”) ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์  

โดยบริษัท  เ ซ็นทรัล เ วิลด์  จํา กัด  ซ่ึ ง เ ป็น เ ป็นบริษัทย่อยของก ลุ่ มบริษัทได้ เข้า ซ้ือหุ้นใ น กลุ่ ม บ ริ ษัท  

สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์ร้อยละ 52.15 ทาํให้กลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกลุ่มบริษทั สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์

เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 4.11 เป็นร้อยละ 56.26 ส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายประกอบดว้ยเงินสดจาํนวน 13,341.4 ลา้นบาท ทั้งน้ี 

กลุ่มบริษทัมีตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจาํนวน 24 ลา้นบาทซ่ึงรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

 

ค่าความนิยมส่วนใหญ่เน่ืองจากการมีอาํนาจควบคุมในกลุ่มบริษทั สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จะทาํให้ส่งเสริม

ศกัยภาพทางการเงิน และเพิ่มฐานกระแสเงินสดเพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผูถื้อหุ้นในระยะยาวและช่วยเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจ รวมถึงการเขา้ลงทุนในโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยให้อตัราการเติบโตทางธุรกิจ 

และผลการดาํเนินงานเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัสาํคญั 
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ในระหว่างงวดนับตั้งแต่วนัท่ีซ้ือกิจการจนถึงวนัท่ี 30 กันยายน 2564 บริษทั สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จาํกัด 

(มหาชน) และบริษทัย่อย มีรายไดเ้ป็นจาํนวนเงิน 79 ลา้นบาท และกาํไรจาํนวนเงิน 30 ลา้นบาท ซ่ึงรวมเป็นส่วน

หน่ึงของผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารคาดวา่หากกลุ่มบริษทัไดมี้การซ้ือธุรกิจตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 

2564 จะมีรายไดร้วมเพิ่มขึ้นจาํนวนเงิน 880 ลา้นบาท และกาํไรรวมสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2564 เพิ่มขึ้นจาํนวนเงิน 32 ลา้นบาท ในการกาํหนดมูลค่าดงักล่าว ฝ่ายบริหารใชข้อ้สมมติในการปรับปรุงมูลค่า

ยติุธรรม โดยถือเสมือนวา่การรวมกิจการท่ีเกิดขึ้นในระหวา่งงวดนั้นไดเ้กิดขึ้นตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 

 

ขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนให้และมูลค่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือสําหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา 

แต่ละประเภทท่ีสาํคญั มีดงัน้ี 
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สินทรัพย์ท่ีได้มาและหนีสิ้นท่ีรับมา 

    มูลค่ายุติธรรม 

  หมายเหตุ  (ล้านบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด      180 

ลูกหน้ีการคา้     79 

ลูกหน้ีอ่ืน    107 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั    1 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม  6  114 

เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้  6  23,612 

ลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุน    403 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  7  8,551 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์    38 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน    112 

เงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน  9  (920) 

เจา้หน้ีการคา้    (23) 

เจา้หน้ีอ่ืน    (256) 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย    (1) 

เจา้หน้ีผูรั้บเหมาก่อสร้าง    (15) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า    (2,497) 

เงินกูย้ืม  9  (2,830) 

รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้    (626) 

เงินมดัจาํรับจากลูกคา้    (534) 

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน    (43) 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี    (197) 

รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้    25,255 

หัก ส่วนไดเ้สียท่ีมีอยู่ก่อน (ร้อยละ 4.11)    (1,042) 

หัก ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (ร้อยละ 43.74)    (11,047) 

รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้รับ    13,166 

ค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจ    175 

ส่ิงตอบแทนที่โอนให้    13,341 
     

เงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากการซ้ือบริษทัยอ่ย    180 

เงินสดท่ีจ่าย    (13,341) 

กระแสเงินสดจ่ายสุทธิ    (13,161) 



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กลุ่มบริษทัไดมี้การทบทวนอย่างต่อเน่ืองในระหว่างช่วงเวลาท่ีวดัมูลค่า ซ่ึงหากมีขอ้มูลใหม่ท่ีไดรั้บเพิ่มเติมภายใน

หน่ึงปีนบัจากวนัท่ีมีการซ้ือธุรกิจและรับทราบขอ้เท็จจริงท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ จะทาํ

การปรับปรุงสํารองดังกล่าว หรือหากมีการประมาณสํารองเพิ่มเติมท่ีสะท้อนเหตุการณ์แวดล้อมท่ีมีอยู่   

ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กรณีดงักล่าวการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม่ 

 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของส่วนไดเ้สียท่ีมีอยู่ก่อนของกลุ่มบริษทัในผูถู้กซ้ือร้อยละ 4.11 ทาํให้เกิดผลกาํไรจาํนวน 

50.98 ลา้นบาท (1,042.31 ลา้นบาท หักมูลค่าตามบญัชีของบญัชีส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กลงทุน ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ

จาํนวน 991.33 ล้านบาท) ซ่ึงได้รับรู้ไวใ้นผลกาํไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกาํหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

 

4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

สําหรับความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหารสาํคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน และนโยบายการกาํหนดราคาไม่มี

การเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

รายการท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 

สรุปไดด้งัน้ี 
 

รายการที่สําคัญกับบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อยและกองทุนรวม        

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการ -  -  76,807  74,429 

รายไดค้่าบริหารงาน -  -  286,788  257,085 

ดอกเบ้ียรับ -  -  531,665  464,890 

เงินปันผลรับ -  -  675,002  1,639,384 

รายไดอ่ื้น -  -  211,044  269,196 

ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ -  -  4,942  22,943 

ตน้ทุนจากการให้บริการศูนยอ์าหาร -  -  25  - 

ค่าบริหารงาน -  -  6  - 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -  -  391  449 

ดอกเบ้ียจ่าย -  -  591,087  617,553 

ขายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  -  -  138,835 

        



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการที่สําคัญกับบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษัทร่วม        

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการ 1,088,712  956,525  34,742  35,035 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการศูนยอ์าหาร 1  6  -  - 

รายไดค้่าบริหารงาน 421,603  571,982  291,397  410,393 

ดอกเบ้ียรับ 1,026,238  654,287  16,368  13,099 

เงินปันผลรับ -  -  436,026  450,499 

รายไดอ่ื้น 3,072,225  2,812,413  1,534,199  16,360 

ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ 10,700  26,632  1,550  857 

ตน้ทุนจากการให้บริการศูนยอ์าหาร 35,412  30,492  2,712  - 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 203,793  65,656  26,655  23,682 

        

การร่วมค้า        

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการ 50,378  5,442  12,823  5,342 

รายไดค้่าบริหารงาน 1,093  3,930  1,093  3,930 

ดอกเบ้ียรับ 8,701  98,594  5,335  2,946 

รายไดอ่ื้น 163  1,878  110  1,878 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1  18  1  18 

        

กิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการ 2,014,682  3,025,184  1,179,953  1,804,652 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการศูนยอ์าหาร -  219  -  7 

รายไดค้่าบริหารงาน -  70  -  70 

เงินปันผลรับ -  27,595  -  27,595 

รายไดอ่ื้น 2,227  6,350  1,397  5,153 

ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ 6,695  84,469  6,421  59,291 

ตน้ทุนจากการให้บริการศูนยอ์าหาร 1,589  5,662  76  572 

ค่าบริหารงาน 141,510  115,745  140,402  112,962 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 17,674  236,208  9,076  228,428 

        



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

24 

รายการที่สําคัญกับบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ผู้บริหารสําคัญ        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

ผลประโยชน์ระยะสั้น (รวมค่าตอบแทนกรรมการ) 176,265  178,851  145,562  148,154 

ผลประโยชน์ระยะยาว 5,835  6,431  5,641  6,431 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 182,100  185,282  151,203  154,585 

 

ยอดคงเหลือท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีการค้า        

บริษทัยอ่ยและกองทุนรวม -  -  46,086  57,240 

บริษทัร่วม 51,190  74,607  31,650  43,924 

การร่วมคา้ 8,989  7,165  8,989  7,165 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 690,911  725,043  386,698  460,009 

รวม 751,090  806,815  473,423  568,338 

        

ลูกหน้ีอื่น        

รายได้ค้างรับ        

บริษทัร่วม 35,314  73,601  31,928  57,721 

การร่วมคา้ 11,480  2,712  11,480  2,712 

รวม 46,794 76,313 43,408 60,433 

        

ลูกหน้ีอื่น        

บริษทัร่วม 7,200  5,749  44  691 

การร่วมคา้ 1  1  1  1 

รวม 7,201  5,750  45  692 

        



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น        

ลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุน        

บริษทัร่วม 17,809,035  16,397,782  -  - 

        

เงินมัดจํา        

บริษทัร่วม 1,899,991  1,220,525  23,347  21,171 

 

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 

 อัตราดอกเบีย้  งบการเงินรวม  

 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   

ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน  

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       

ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 

 2563  2564  2563  เพิ่มขึ้น  ลดลง   2564 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน            

การร่วมคา้ -  15.0  -  10,798  (4,217)  6,581 
            

เงินให้กู้ยืมระยะยาว            

บริษทัร่วม 4.31  4.31  526,947  16,368  (33,184)  510,131 

การร่วมคา้ 6.50, MLR-0.5,  3.0,         

 BIBOR+1.3  BIBOR+1.5  405,335  102,033  -  507,368 

รวม     932,282      1,017,499 

  



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 อัตราดอกเบีย้  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   

ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน  

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม      

ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 

 2563  2564  2563  เพิ่มขึ้น  ลดลง  2564 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน            

บริษทัยอ่ย 1.83  1.83  83,212  118,162  (9,367)  192,007 

การร่วมคา้ -  15.0  -  10,798  (4,217)  6,581 

รวม     83,212      198,588 

            

เงินให้กู้ยืมระยะยาว            

บริษทัยอ่ย 1.83  1.83  30,275,750  22,450,737  (6,695,431)  46,031,056 

บริษทัร่วม 4.31  4.31  526,947  16,367  (33,184)  510,130 

การร่วมคา้ MLR-0.5,           

 BIBOR+1.3  BIBOR+1.5  247,541  98,667  -  346,208 

รวม     31,050,238      46,887,394 

 

เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัย่อย บริษทัร่วม และการร่วมคา้เป็นเงินให้กูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนัในสกุลเงินบาทและมีอตัรา

ดอกเบ้ียตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

เจ้าหน้ีการค้า        

บริษทัยอ่ยและกองทุนรวม -  -  8,494  19,231 

บริษทัร่วม 14,540  32,999  6,261  24,304 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 49,630  91,305  48,614  37,748 

รวม 64,170  124,304  63,369  81,283 

        

        

        

        



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

27 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

เจ้าหน้ีอื่น        

บริษทัยอ่ยและกองทุนรวม -  -  92,453  7,636 

บริษทัร่วม 4,485  5,717  2,036  3,016 

รวม 4,485  5,717  94,489  10,652 

        

หน้ีสินตามสัญญาเช่า        

บริษทัยอ่ยและกองทุนรวม -  -  14,581,344  14,767,099 

บริษทัร่วม 1,499,230  1,594,037  49,998  77,644 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,840,359  4,965,914  4,705,177  4,831,834 

รวม 6,339,589  6,559,951  19,336,519  19,676,577 

        

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า        

บริษทัยอ่ยและกองทุนรวม -  -  39,039  37,638 

บริษทัร่วม 25,272,820  23,203,512  18,210  20,541 

รวม 25,272,820  23,203,512  57,249  58,179 

หัก ส่วนของรายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้        

         ท่ีถึงกาํหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี (1,335,547)  (1,187,354)  (8,654)  (8,667) 

สุทธิ 23,937,273  22,016,158  48,595  49,512 

        

เงินมัดจํารับจากลูกค้า        

บริษทัยอ่ยและกองทุนรวม -  -  9,261  8,461 

การร่วมคา้ 1,907  1,907  1,907  1,907 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 544,730  776,579  314,633  480,026 

รวม 546,637  778,486  325,801  490,394 

        

เงินคํ้าประกันสิทธิการเช่า        

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 408  408  -  - 

  



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 

 อัตราดอกเบีย้  งบการเงินรวม 

 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   

ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน  

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       

ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 

 2563  2564  2563  เพิ่มขึ้น  ลดลง  2564 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

เงินกู้ยืมระยะส้ัน            

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.36  2.36  226,249  70,815  -  297,064 

            

เงินกู้ยืมระยะยาว            

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1.83  1.83  724,338  166,854  -  891,192 

 

 อัตราดอกเบีย้  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม  

ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน  

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       

ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 

 2563  2564  2563  เพิ่มขึ้น  ลดลง  2564 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

เงินกู้ยืมระยะส้ัน            

บริษทัยอ่ย 1.83  1.83  10,504,750  5,229,696  (4,704,663)  11,029,783 

            

เงินกู้ยืมระยะยาว            

บริษทัยอ่ย 1.83  1.83  7,615,431  537,288  (656,809)  7,495,910 

 

เงินกูย้มืจากบริษทัย่อย และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนัในสกุลเงินบาทและมีอตัราดอกเบ้ีย

ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
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สัญญาสําคัญที่ทํากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 

โครงการเซ็นทรัลมารีนา 

 

เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 กองทรัสต์ CPNREIT ได้ดําเนินการจดทะเบียนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ใน

โครงการเซ็นทรัลมารีนา ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาเช่าช่วงทรัพยสิ์นและสัญญาซ้ือขายทรัพย์สิน

ระหวา่งบริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) กบักองทรัสต ์CPNREIT โดยมีระยะเวลาการเช่า 14 ปี 2 เดือน 6 วนั 

เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2578 กองทรัสต์ CPNREIT ไดจ่้ายชาํระค่าเช่าตลอดอายุ

สัญญาเช่าเป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 2,574 ลา้นบาทในวนัเร่ิมตน้ระยะเวลาการเช่า สัญญาเช่าสามารถต่ออายุต่อไป

ไดอี้กตามเง่ือนไขท่ีไดต้กลงร่วมกนั โดยแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าอย่างน้อย 12 เดือน ก่อนวนัครบกาํหนด

ตามสัญญาเช่า ทรัพยสิ์นตามสัญญาเช่ามีดงัน้ี 

 

- ให้เช่าอาคารและส่ิงปลูกสร้างบางส่วนในศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลมารีนา ประกอบดว้ยอาคารศูนยก์ารคา้ พื้นท่ี

ส่วนกลางและพ้ืนท่ีจอดรถยนต ์

 

- ใหเ้ช่างานระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาคารและส่ิงปลูกสร้างในศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลมารีนา 

 

- ขายเคร่ืองตกแต่ง เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้และอุปกรณ์ 

 

โครงการเซ็นทรัล ลาํปาง 

 

เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 กองทรัสต์ CPNREIT ได้ดําเนินการจดทะเบียนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ใน

โครงการเซ็นทรัล ลาํปาง ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาเช่าช่วงทรัพยสิ์นและสัญญาซ้ือขายทรัพย์สิน

ระหว่างบริษทั เซ็นทรัลพฒันา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย กบักองทรัสต ์CPNREIT โดยมีระยะเวลา

การเช่า 20 ปี 9 เดือน 22 วนั เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 ถึงวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2584 กองทรัสต ์CPNREIT ได้

จ่ายชาํระค่าเช่าตลอดอายสุัญญาเช่าเป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 3,098 ลา้นบาทในวนัเร่ิมตน้ระยะเวลาการเช่า สัญญา

เช่าสามารถต่ออายุต่อไปได้อีกตามเง่ือนไขท่ีได้ตกลงร่วมกัน โดยแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าอย่างน้อย  

12 เดือน ก่อนวนัครบกาํหนดตามสัญญาเช่า ทรัพยสิ์นตามสัญญาเช่ามีดงัน้ี 
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- ให้เช่าอาคารและส่ิงปลูกสร้างบางส่วนในศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล ลาํปาง ประกอบดว้ยอาคารศูนยก์ารคา้ พื้นท่ี

ส่วนกลางและพ้ืนท่ีจอดรถยนต ์

 

- ใหเ้ช่างานระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาคารและส่ิงปลูกสร้างในศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล ลาํปาง 

 

- ขายเคร่ืองตกแต่ง เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้และอุปกรณ์ 

 

สัญญาการให้บริการ 

 

บริษทัทาํสัญญาว่าจา้งบริหารงานกบับริษทัย่อย โดยบริษทัจะดาํเนินการบริหารงานและจดัการดา้นบริหารงานใน

โครงการศูนยก์ารคา้ บริษทัย่อยจะตอ้งจ่ายค่าบริหารจดัการภายในอตัราตามท่ีตกลงในสัญญา โดยสัญญาเร่ิมตน้

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 

บริษทัทาํสัญญาบริการกบับริษทั แกรนด ์คาแนล แลนด ์จาํกดั (มหาชน) เพื่อเป็นท่ีปรึกษาในการบริหารงานและวาง

นโยบายต่างๆ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ในการดาํเนินธุรกิจ โดยมีระยะเวลาตามสัญญารวม 2 ปี 

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 ในอตัราร้อยละ 3 ของรายไดค้่าเช่าและค่าบริการ โดยไดรั้บค่าตอบแทนเป็นรายเดือน 

 

สัญญาคํา้ประกัน  

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัมีภาระคํ้าประกนัเงินกูย้ืมของบริษทัย่อยและการร่วมคา้ในวงเงิน 493 ลา้นบาท  

(31 ธันวาคม 2563: 573 ล้านบาท) 
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5 ลูกหนีก้ารค้า  

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 (ล้านบาท) 

บุคคลธรรมดา - กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกัน        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 4  7  2  3 

เกินกาํหนดชาํระ        

   นอ้ยกว่า 3 เดือน 77  82  42  46 

   3 - 6 เดือน 25  18  16  12 

   6 - 12 เดือน 16  14  10  8 

   มากกว่า 12 เดือน 13  12  8  5 

รวม 135  133  78  74 

หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (7)  (4)  (5)  (2) 

สุทธิ 128  129  73  72 

        

เงินมดัจาํรับจากลูกคา้ท่ีมียอดคา้งชาํระเกินวนัครบ 

   กาํหนดชาํระ 

 

227 

  

195 

  

110 

  

111 

        

นิติบุคคล - กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกัน        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 42  134  20  97 

เกินกาํหนดชาํระ        

   นอ้ยกว่า 3 เดือน 1,249  939  760  655 

   3 - 6 เดือน 405  295  289  195 

   6 - 12 เดือน 293  198  204  99 

   มากกว่า 12 เดือน 195  136  62  57 

รวม 2,184  1,702  1,335  1,103 

หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (47)  (43)  (32)  (28) 

สุทธิ 2,137  1,659  1,303  1,075 

        

รายไดค้า้งรับตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 1,532  976  998  672 

เงินมดัจาํรับจากลูกคา้ท่ีมียอดคา้งชาํระเกินวนัครบ 

   กาํหนดชาํระ 

 

7,268 

  

6,631 

  

4,145 

  

3,916 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 (ล้านบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน        

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 44  163  44  194 

เกินกาํหนดชาํระ :        

นอ้ยกว่า 3 เดือน 202  235  130  144 

3 - 6 เดือน 167  112  95  53 

6 - 12 เดือน 153  96  104  59 

มากกว่า 12  เดือน 66  43  30  27 

รวม 632  649  403  477 

        

รายไดค้า้งรับตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 119  158  70  91 

เงินมดัจาํรับจากลูกคา้ท่ีมียอดคา้งชาํระเกินวนัครบ 

   กาํหนดชาํระ 

 

547 

  

778 

  

317 

  

483 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 วนั ถึง 30 วนั 

 

6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า 

 

รายการเคลื่อนไหวที่มีสาระสําคัญ 

   สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  หมายเหตุ 

 

งบการเงินรวม  
 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ  

   (ล้านบาท) 

บริษัทย่อย      

ซ้ือเงินลงทุน    -  260 

      

บริษัทร่วม      

ซ้ือเงินลงทุน   3,461  1,317 

เพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ 3  114   - 

ลดทุน   (35)  - 

      

การร่วมค้า      

เพิ่มทุน   11  11 

เพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ 3  23,612  - 
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บริษัท สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (บริษัทย่อยทางตรง) 

 

ในเดือนมกราคม 2564 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นสามญัของบริษทั สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั จากบริษทั ดุสิตธานี จาํกดั 

(มหาชน) จาํนวน 0.09 ลา้นหุ้น เป็นจาํนวนเงิน 259.58 ลา้นบาท ทาํให้สัดส่วนเงินลงทุนเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 78 

เป็นร้อยละ 83.5 ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดในสัญญา 

 

Global Commercial Property Limited (บริษัทย่อยทางอ้อม) 

 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของ Global Commercial Property Limited มีอนุมติัให้ดาํเนินการจดทะเบียนเลิกบริษทั 

และไดด้าํเนินการจดทะเบียนเลิกแลว้เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2564   

 

ทรัสต์เพือ่การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (บริษัทร่วม) 

 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 กลุ่มบริษทัไดซ้ื้อหน่วยลงทุนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์

CPN รีเทล โกรท จาํนวน 187,068,351 หน่วย เป็นจาํนวนเงิน 3,460.8 ลา้นบาท ทาํใหส้ัดส่วนเงินลงทุนเพิ่มขึ้นจาก 

ร้อยละ 26.7 เป็นร้อยละ 30.3 

 

ในเดือนมิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัไดรั้บเงินปันผลจากการลดมูลค่าหน่วยลงทุนของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิ

การเช่าอสังหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท หน่วยละ 0.2006 บาท เป็นจาํนวนเงิน 23.2 ลา้นบาท 

 

ในเดือนกรกฎาคม 2564 บริษทั ซีพีเอ็น โคราช จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางตรงของบริษทั ไดข้ายหน่วยลงทุน

ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท จาํนวน 115,892,862 หน่วย เป็นจาํนวน

เงิน 2,747.9 ลา้นบาท ให้แก่บริษทั เซ็นทรัลพฒันา ดีเวลลอปเมน้ท์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางตรงของบริษทั 

ทั้งน้ีสัดส่วนเงินลงทุนในกองทรัสตข์องกลุ่มบริษทัไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลง 

 

ในเดือนกันยายน 2564 กลุ่มบริษัทได้รับเงินปันผลจากการลดมูลค่าหน่วยลงทุนของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน 

สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท หน่วยละ 0.1025 บาท เป็นจาํนวนเงิน 11.9 ลา้นบาท 

 

  



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษัท คอมมอน กราวด์ (ประเทศไทย) จํากัด (การร่วมค้า) 

 

ในเดือนมีนาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คอมมอน กราวด์ (ประเทศไทย) จาํกดั มีมติอนุมติัให้เรียก

ชาํระทุนเพิ่มจากเดิม 165 ลา้นบาท เป็น 186 ลา้นบาท โดยบริษทัไดช้าํระค่าหุ้นแลว้เป็นจาํนวนเงิน 10.7 ลา้นบาท 

ตามสัดส่วนการถือหุน้ของบริษทั 

 

บริษัท ซีพเีอ็น แอนด์ เอชเคแอล จํากัด (การร่วมค้า) 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 มีมติการร่วมลงทุนในบริษทั เซ็นทรัล แอนด์ 

ฮ่องกงแลนด์ จาํกดั (“CHKL”) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนระหว่างบริษทั ซีอี โฮลด้ิง จาํกดั (“CE Holding”) และบริษทั 

เอชเคแอล (ไทย ดีเวลลอปเมน้ท)์ จาํกดั (“HKL (Thai Development)”) โดยบริษทัจะเขา้ร่วมลงทุนผา่น CE Holding 

(บริษทัร่วมทุนระหว่างบริษทัและบริษทั ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จาํกัด (“HCDS”) ซ่ึงภายหลงัการร่วม

ลงทุน CHKL จะมีสัดส่วนการถือหุ้นระหว่าง บริษัท HCDS และ HKL (Thai Development) เ ป็นร้อยละ  

25 : 26 : 49 ตามลาํดบั การร่วมลงทุนมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยรู์ปแบบผสมบริเวณถนน

วิทยุและซอยสมคิด กรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าการลงทุนในส่วนของบริษทั จาํนวนไม่เกิน 13,873 ลา้นบาท 

และคาดวา่จะใชเ้วลาในการพฒันาประมาณ 5 ปี และจะแลว้เสร็จในปี 2569 
 

หลักประกัน 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัร่วมบางส่วน ซ่ึงมีราคาทุนเป็นจาํนวนเงิน 991.5 ลา้นบาท ซ่ึง

ใชเ้ป็นหลกัประกนัตามสัญญาการร่วมทุนกบับริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) (31 ธันวาคม 2563: 991.5 ล้านบาท) 

 



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  

 

รายการเคล่ือนไหวของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน มีดงัน้ี 

 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   สินทรัพยข์องกิจการ      สินทรัพยข์องกิจการ     

 

 

 

หมายเหตุ 

  

 

ท่ีดิน 

  

อาคารและ 

ส่วนปรับปรุง 

 สินทรัพย์

ระหว่าง

ก่อสร้าง 

  

สินทรัพย์

สิทธิการใช ้

  

 

รวม 

  

 

ท่ีดิน 

  

อาคารและ

ส่วนปรับปรุง 

 สินทรัพย์

ระหว่าง

ก่อสร้าง 

  

สินทรัพย์

สิทธิการใช ้

  

 

รวม 

   (ล้านบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564   46,049  64,577  6,401  42,956  159,983  9,540  23,277  1,246  48,577  82,640 

เพ่ิมขึ้น   361  54  4,098  574  5,087  -  27  2,612  541  3,180 

สินทรัพยซ่ึ์งไดม้าจากการ

รวมธุรกิจ 3 

  

630  5,205  483 

  

2,233 

  

8,551  

 

-  -  -  

 

-  

 

- 

จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย   -  (935)  (1)  (992)  (1,928)  -  (445)  (1)  (780)  (1,226) 

โอนสินทรัพย ์   -  971  (971)  -  -  -  109  (109)  -  - 

ผลต่างจากการแปลงค่าใน

การจดัทาํงบการเงินรวม  

  

-  (27)  - 

  

- 

  

(27)  

 

-  -  - 

  

-  

 

- 

หัก ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด  -  (3,646)  -  (1,925)  (5,571)  -  (1,513)  -  (2,247)  (3,760) 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564   47,040  66,199  10,010  42,846  166,095  9,540  21,455  3,748  46,091  80,834 

 

ในระหวา่งปี 2564 กลุ่มบริษทัตดัจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเป็นจาํนวนเงิน 1,787 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขในสัญญาเช่าช่วงทรัพยสิ์นโครงการศูนยก์ารคา้ของกลุ่ม

บริษทั 

 



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เจ้าหนีอ่ื้น 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

  2564  2563  2564  2563 

  (ล้านบาท) 

เจา้หน้ีอ่ืน  683  574  232  332 

เงินประกนัผลงานคา้งจ่าย  1,942  1,921  962  916 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานคา้งจ่าย  1,419  1,439  548  573 

รายไดค้่าบริการรับล่วงหนา้  278  190  239  88 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  343  309  323  291 

เ งินรับล่วงหน้าจากลูกค้าของธุร กิจ 

   อสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขาย 

 

135 

 

45 

 

- 

 

- 

อ่ืน ๆ  140  257  105  96 

รวม  4,940  4,735  2,409  2,296 

 

9 เงินกู้ยืม 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (ล้านบาท) 

ส่วนที่หมุนเวียน        

เงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 13,750  11,732  11,980  11,182 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน        

   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 5,982  2,010  2,954  2,010 

หุน้กูส่้วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 5,836  4,163  4,800  3,000 

รวมส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวอ่ืนท่ีถึงกาํหนด        

   ชาํระภายในหน่ึงปี 11,818  6,173  7,754  5,010 

รวมส่วนที่หมุนเวียน 25,568  17,905  19,734  16,192 

        

        



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (ล้านบาท) 

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน        

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 18,604  15,599  16,825  13,067 

หุน้กู ้ 21,756  12,032  21,257  10,996 

รวมส่วนที่ไม่หมุนเวียน 40,360  27,631  38,082  24,063 

รวม 65,928  45,536  57,816  40,255 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืสาํหรับแต่ละงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน หมายเหตุ 2564  2563  2564  2563 

  (ล้านบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  45,536  33,210  40,255  25,450 

เงินกูย้มืท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจ 3 3,750  -  -  - 

กูย้มืเพิ่มขึ้นระหวา่งงวด  43,819  39,294  42,749  37,484 

จ่ายคืนเงินกูย้มืระหวา่งงวด  (26,930)  (24,570)  (24,941)  (20,281) 

หัก ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูแ้ละเงินกูย้มื 

      รอตดับญัชี 

 

(247)  -  (247)  - 

ณ วันที่ 30 กันยายน  65,928  47,934  57,816  42,653 

 

หลักประกัน 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 เงินกูย้มืของกลุ่มบริษทัไดรั้บการคํ้าประกนัโดยมีรายละเอียดของ

หลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพย ์ดงัน้ี 

 

  



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 (ล้านบาท) 

อสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขาย 1,468  1,468 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 15,286  14,468 

รวม 16,754  15,936 

 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั คือ เงินฝากประจาํซ่ึงกลุ่มบริษทัไดน้าํไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ 

 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเช่ือท่ีย ังมิได้เบิกใช้เป็นจํานวนเงินรวม 12,240 ล้านบาท  

(31 ธันวาคม 2563: 18,103 ล้านบาท) 

 

หุ้นกู้ 

 

กลุ่มบริษทัจาํหน่ายหุ้นกูใ้นสกุลเงินบาทในวงเงินจาํกดั หุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกัน 

และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

 

กลุ่มบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จาํกัด (มหาชน) 

 

ในเดือนมกราคม 2564 บริษทัจาํหน่ายหุ้นกูอ้ายุ 3 ปี มูลค่ารวม 2,000 ลา้นบาท โดยหุ้นกูด้งักล่าวมีอตัราดอกเบ้ีย 

ร้อยละ 1.16 ต่อปี และครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนมกราคม 2567 

 

ในเดือนมกราคม 2564 บริษทัจาํหน่ายหุ้นกูอ้ายุ 5 ปี มูลค่ารวม 1,250 ลา้นบาท โดยหุ้นกูด้งักล่าวมีอตัราดอกเบ้ีย 

ร้อยละ 1.65 ต่อปี และครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนมกราคม 2569 

 

ในเดือนมกราคม 2564 บริษทัจาํหน่ายหุน้กูอ้าย ุ 5 ปี มูลค่ารวม 750 ลา้นบาท โดยหุน้กูด้งักล่าวมีอตัราดอกเบ้ีย 

ร้อยละ 1.65 ต่อปีและครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนมกราคม 2569 

 

ในเดือนมิถุนายน 2564 บริษทัจาํหน่ายหุน้กูอ้าย ุ 2 ปี มูลค่ารวม 2,000 ลา้นบาท โดยหุน้กูด้งักล่าวมีอตัราดอกเบ้ีย 

ร้อยละ 0.90 ต่อปี และครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนมิถุนายน 2566 

 



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ในเดือนสิงหาคม 2564 บริษทัจาํหน่ายหุน้กูอ้าย ุ 3 ปี มูลค่ารวม 5,000 ลา้นบาท โดยหุ้นกูด้งักล่าวมีอตัราดอกเบ้ีย 

ร้อยละ 1.01 ต่อปี และครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนสิงหาคม 2567 

 

ในเดือนสิงหาคม 2564 บริษทัจาํหน่ายหุน้กูอ้าย ุ 5 ปี มูลค่ารวม 4,000 ลา้นบาท โดยหุ้นกูด้งักล่าวมีอตัราดอกเบ้ีย 

ร้อยละ 1.37 ต่อปี และครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนสิงหาคม 2569 

 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 

กลุ่มบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จาํกัด (มหาชน) 

 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 บริษทัไดท้าํสัญญาเงินกูย้ืมจาํนวนเงินไม่เกิน 1,500 ลา้นบาท กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง

กาํหนดชาํระเงินตน้คร้ังแรกในอีก 24 เดือนหลงัจากเบิกเงินกูค้ร้ังแรก และชาํระคืนเป็นรายงวดทุกๆ 3 เดือน รวม 9 งวด  

 

ในเดือนมิถุนายน 2564 บริษทัได้ทาํสัญญาเงินกู้ยืมจาํนวนเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท กับสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง

กาํหนดชาํระเงินตน้คร้ังแรกในอีก 24 เดือนหลงัจากเบิกเงินกูค้ร้ังแรก และชาํระคืนเป็นรายงวดทุกๆ เดือน รวม 35 งวด  

 

ในเดือนมิถุนายน 2564 บริษทัได้ทาํสัญญาเงินกู้ยืมจาํนวนเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท กับสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง

กาํหนดชาํระเงินตน้คร้ังแรกในอีก 6 เดือนหลงัจากเบิกเงินกูค้ร้ังแรก และชาํระคืนเป็นรายงวดทุกๆ 6 เดือน รวม 6 งวด  

 

ในเดือนสิงหาคม 2564 บริษทัไดท้าํสัญญาเงินกูย้ืมจาํนวนเงินไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง

กําหนดชําระเงินต้นคร้ังแรกในอีก 24 เดือนหลังจากเบิกเงินกู้คร้ังแรก และชําระคืนเป็นรายงวดทุกๆ 3 เดือน  

รวม 21 งวด 

 

กลุ่มบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จาํกัด (มหาชน) 

 

ในเดือนสิงหาคม 2564 กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาเงินกูย้ืมจาํนวนเงินไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท กบัสถาบนัการเงินแห่ง

หน่ึงกาํหนดชาํระเงินตน้คร้ังแรกในอีก 24 เดือนหลงัจากเบิกเงินกูค้ร้ังแรก และชาํระคืนเป็นรายงวดทุกๆ เดือน  

  



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ส่วนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได้ 

 

กลุ่มบริษทัมี 4 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดดา้นล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงาน

ธุรกิจท่ีสําคญัน้ีให้สินคา้และให้บริการท่ีแตกต่างกนั ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานรายงาน

การจัดการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีสําคญัอย่างน้อยทุกไตรมาส การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ี

รายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี  

 

ส่วนงานท่ี 1 ธุรกิจให้เช่าอาคารศูนย์การค้า อาคารสํานักงาน  ห้องชุดพักอาศัย และให้บริการด้าน

สาธารณูปโภค สวนสนุกและสวนนํ้าในศูนยก์ารคา้ 

 

ส่วนงานท่ี 2 ธุรกิจใหบ้ริการศูนยอ์าหารในศูนยก์ารคา้ 

 

ส่วนงานท่ี 3 ธุรกิจโรงแรม 

 

ส่วนงานท่ี 4 ธุรกิจอสังหาริมทรัพยส์าํหรับการขายบา้นพร้อมท่ีดินและหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั 

 

 

ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยูด่า้นล่างน้ี ผลการดาํเนินงานวดัโดยใชก้าํไรก่อนภาษี

เงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงนาํเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ

ดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั  ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้าํไรก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการดาํเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ี

เหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม

เดียวกนั  



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจากส่วนงานทางธุรกิจสาํหรับแต่ละงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 ส่วนงานที่ 1  ส่วนงานที่ 2  ส่วนงานที่ 3  ส่วนงานที่ 4  รวม 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (ล้านบาท) 

ข้อมูลตามส่วนงานดําเนินงาน                    

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 15,574  18,201  210  321  136  238  1,249  1,037  17,169  19,797 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 74  62  -  -  -  -  -  -  74  62 

รายได้รวม 15,648  18,263  210  321  136  238  1,249  1,037  17,243  19,859 

                    

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้                    

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง -  -  210  321  136  238  1,249  1,037  1,595  1,596 

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 15,648  18,263  -  -  -  -  -  -  15,648  18,263 

รวมรายได้ 15,648  18,263  210  321  136  238  1,249  1,037  17,243  19,859 

                    

กาํไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานก่อนหกัภาษี 6,174  10,006  (52)  25  (251)  (41)  370  300  6,241  10,290 

                    

สินทรัพยต์ามส่วนงาน                    

   ณ วนัท่ี 30 กนัยายน / 31 ธนัวาคม 167,329  161,284  375  421  1,488  1,488  9,668  9,064  178,860  172,257 

หน้ีสินตามส่วนงาน                    

   ณ วนัท่ี 30 กนัยายน / 31 ธนัวาคม 32,978  32,912  10  16  804  1,328  483  396  34,275  34,652 

 

 



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การกระทบยอดกําไรหรือขาดทุนของส่วนงานที่รายงาน  งบการเงินรวม 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  2563 

 (ล้านบาท) 

ส่วนท่ีรายงาน 6,241  10,290 
    

ตดัรายการขาดทุนระหวา่งส่วนงาน (250)  (2,495) 

จาํนวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน    

- รายไดอ่ื้น 3,827  3,867 

- คา่ใชจ่้ายดาํเนินงานอ่ืน (3,368)  (3,334) 

- ส่วนแบ่งกาํไรในเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 397  872 

รวม 6,847  9,200 

 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 (ล้านบาท) 

สินทรัพย์    

รวมสินทรัพยข์องส่วนงานท่ีรายงาน 178,860  172,257 

จาํนวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน    

- เงินลงทุน 40,163  12,147 

- สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,381  3,392 

- สินทรัพยอ่ื์น 35,468  33,856 

สินทรัพย์รวม 257,872  221,652 

    

หนีสิ้น    

รวมหน้ีสินของส่วนงานท่ีรายงาน 34,275  34,652 

จาํนวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน    

- เงินกูย้ืม 67,117  46,486 

- หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,603  2,624 

- หน้ีสินอ่ืน 62,357  60,767 

หนีสิ้นรวม 167,352  144,529 

 

ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ 
 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศไทย ไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีมี

สาระสาํคญั  



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 รายได้อ่ืน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  2563  2564  2563 

 (ล้านบาท) 

รายไดค้่าบริหารงาน 519  619  665  677 

กาํไรทางบญัชีจากสัญญาเช่าเงินทุน 2,715  2,800  1,408  3 

เงินชดเชยจากการประกนัภยั 38  324  3  3 

อ่ืน ๆ 555  214  253  370 

รวม 3,827  3,957  2,329  1,053 

 

ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรทางบญัชีจากสัญญาเช่าเงินทุนซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขในสัญญาเช่าช่วง

ทรัพยสิ์นโครงการศูนยก์ารคา้ของกลุ่มบริษทั 

 

12 เงินปันผล 

 

รายละเอียดเงินปันผลในระหวา่งปี 2564 มีดงัน้ี 

 

 วนัท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั กาํหนดจ่าย อตัราต่อหุน้  จาํนวนเงิน 

   (บาท)  (ล้านบาท) 

เงินปันผลประจาํปี 2563 30 เมษายน 2564 พฤษภาคม 2564 0.70  3,130 

 

  



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 

 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง

ลาํดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมสําหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูล

มูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหากมูลค่าตาม

บญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 

  งบการเงินรวม 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

  

ท่ีวดัมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไร

หรือขาดทุน 

 ท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

  (ล้านบาท) 

ณ วันท่ี 30 กนัยายน 2564   

สินทรัพย์ทางการเงิน           

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน           

   เงินลงทุนในตราสารทุน  -  2  2  -  - 

   เงินลงทุนในตราสารหน้ี  3,504  -  -  3,504  - 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน           

   เงินลงทุนในตราสารทุน  -  2,136  1,497  56  583 

   เงินลงทุนในตราสารหน้ี  234  -  -  141  93 

           

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563           

สินทรัพย์ทางการเงิน           

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน           

   เงินลงทุนในตราสารทุน  -  2  2  -  - 

   เงินลงทุนในตราสารหน้ี  2,004  -  -  2,004  - 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน           

   เงินลงทุนในตราสารทุน  -  1,814  1,186  56  572 

   เงินลงทุนในตราสารหน้ี  142  -  -  142  - 

 

  



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

  

ท่ีวดัมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไร

หรือขาดทุน 

 ท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

  (ล้านบาท) 

ณ วันท่ี 30 กนัยายน 2564           

สินทรัพย์ทางการเงิน           

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน           

  เงินลงทุนในตราสารทนุ  -  2  2  -  - 

  เงินลงทุนในตราสารหน้ี  1,373  -  -  1,373  - 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน           

   เงินลงทุนในตราสารทุน  -  2,540  2,539  1  - 

           

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563           

สินทรัพย์ทางการเงิน           

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน           

   เงินลงทุนในตราสารทุน  -  2  2  -  - 

   เงินลงทุนในตราสารหน้ี  424  -  -  424  - 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน           

   เงินลงทุนในตราสารทุน  -  1,188  1,187  1  - 

 

เคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

 

ประเภท  เทคนิคการประเมินมูลค่า 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร

หรือขาดทุน 

 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงานท่ีถูก 

   ปรับปรุง 

 

  



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคลื่อนไหวของตราสารทุนและตราสารหน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

ตราสารหนี้และตราสารทุน 

ณ วนัท่ี 

1 มกราคม  ซ้ือ  ขาย  

ปรับปรุงมูลค่า

ยติุธรรม  

ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน  

 (ล้านบาท) 

2564          

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน          

- ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย                

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 2  -  -  -  2 

- ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ย                

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 2,004  13,619  (12,120)  1  3,504 

รวม 2,006  13,619  (12,120)  1  3,506 

          

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน          

- ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย                

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 1,814  -  -  322  2,136 

- ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ย                

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 142  262  (160)  (10)  234 

รวม 1,956  262  (160)  312  2,370 

          

2563          

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน          

- ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย                

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 3  -  -  (1)  2 

- ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ย                

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 998  12,545  (11,515)  (2)  2,026 

รวม 1,001  12,545  (11,515)  (3)  2,028 

          

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน          

- ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย                

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 1,613  -  -  (416)  1,197 

- ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ย                

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 143  -  -  -  143 

รวม 1,756  -  -  (416)  1,340 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

    47 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ตราสารหนี้และตราสารทุน 

ณ วนัท่ี 

1 มกราคม  ซ้ือ  ขาย  

ปรับปรุงมูลค่า

ยติุธรรม  

ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน  

 (ล้านบาท) 

2564          

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน          

- ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย                

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 2  -  -  -  2 

- ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ย                

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 424  9,695  (8,746)  -  1,373 

รวม 426  9,695  (8,746)  -  1,375 

          

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน          

- ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย                

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 1,188  991  -  361  2,540 
          

2563          

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน          

- ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย                

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 3  -  -  (1)  2 

- ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ย                

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 534  10,498  (10,363)  (3)  666 

รวม 537  10,498  (10,363)  (4)  668 
          

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน          

- ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย                

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 1,492  -  -  (416)  1,076 

- ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ย                

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 2  -  -  -  2 

รวม 1,494  -  -  (416)  1,078  
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14 ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  

 

 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

 

งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 (ล้านบาท) 

ภาระผูกพนัของรายจ่ายฝ่ายทุน    

สัญญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้    

อาคารและงานระบบสาธารณูปโภค 4,625  1,511 

    

ภาระผูกพนัอื่น ๆ    

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร 1,272  711 

สัญญาบริการ 156  - 

สัญญาอสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขาย 2,273  - 

รวม 3,701  711 

 

สัญญาสําคัญที่ทํากับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

 

ในเดือนสิงหาคม 2564 บริษทัได้ทาํสัญญาให้สิทธิใช้ประโยชน์โครงการพฒันาพื้นท่ีกับกิจการอ่ืน สัญญาน้ีมี

ระยะเวลา 30 ปี นับถดัจากวนัครบกาํหนดระยะเวลาออกแบบและก่อสร้างโครงการให้แลว้เสร็จสมบูรณ์ภายใน

ระยะเวลา 4 ปี นับจากวนัท่ีได้รับส่งมอบท่ีดินในโครงการ กิจการอ่ืนต้องส่งมอบท่ีดินให้บริษัทภายในเดือน

มกราคม 2565 บริษทัตอ้งจ่ายค่าตอบแทนในวนัท่ีสัญญามีผลบงัคบัใชแ้ละวนัท่ีไดรั้บมอบพื้นท่ีและจ่ายเป็นรายปี

ตลอดอายุสัญญาตามอัตราท่ีระบุไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าวสามารถต่ออายุภายใน 6 เ ดือนแรกของปี 

การใช้ประโยชน์ท่ี 26 และบริษัทต้องเจรจาให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 2 ปี 6 เดือนก่อนครบกําหนดระยะเวลา 

ใชป้ระโยชน์ 

 

15 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 

15.1 ในเดือนตุลาคม 2564 กลุ่มบริษทัไดซ้ื้อส่วนไดเ้สียในบริษทั สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) เพิ่มเติม

ตามท่ีกลุ่มบริษทัได้ทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท่ี์เหลือทั้งหมดต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นจาํนวนร้อยละ 43.74 เป็นจาํนวนเงิน 11,191 ลา้นบาท ทาํให้สัดส่วนความเป็นเจา้ของเพิ่มขึ้น

จากร้อยละ 56.26 เป็นร้อยละ 96.24 
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15.2 ในเดือนตุลาคม 2564 กลุ่มบริษทัไดอ้อกตัว๋สัญญาใชเ้งินอายุ 1 เดือน มูลค่ารวม 10,229 ลา้นบาท และครบกาํหนด 

ไถ่ถอนในเดือนพฤศจิกายน 2564 

 

15.3 ในเดือนตุลาคม 2564 บริษทัไดอ้อกตัว๋แลกเงินอายุ 3 เดือน มูลค่ารวม 3,000 ลา้นบาท และครบกาํหนดไถ่ถอนใน 

เดือนมกราคม 2565  

 

16 การจัดประเภทรายการใหม่ 

 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงินปี 2563 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการ

นาํเสนองบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 การจดัประเภท

รายการท่ีมีสาระสาํคญัมีดงัน้ี 

 

 2563 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 

 

 

จดัประเภท

ใหม่ 

 

 

หลงัจดั

ประเภทใหม่ 

 

 

ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 

 

 

จดัประเภท

ใหม่ 

 

 

หลงัจดั

ประเภทใหม่ 

 (ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน            

ลูกหน้ีอื่น 2,057  (121)  1,936  1,154  -  1,154 

เจา้หน้ีการคา้ (911)  247  (664)  (402)  134  (268) 

เจา้หน้ีอื่น (4,913)  178  (4,735)  (2,296)  -  (2,296) 

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง 

   กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

 

(2,111) 

  

(304) 

  

(2,415) 

  

(1,871) 

  

(134) 

 

(2,005) 

   -      -   

 

การจดัประเภทรายการใหม่น้ี เน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัมากกวา่ 
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