
 

 

   

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 



 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  คณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 งบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดสาม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั 
เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและของเฉพาะบริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหาร
ของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่าง
กาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดั
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด
ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ข้อมลูและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุข้อ 3 ในเดือนสิงหาคม 2564 กลุ่มบริษทัได้เข้าซ้ือธุรกิจของบริษัท สยามฟิวเจอร์ 
ดีเวลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อหามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ี
ระบุได้และหน้ีสินท่ีรับมาจากการซ้ือธุรกิจ และการประเมินราคายงัไม่แลว้เสร็จ ดงันั้น มูลค่ายุติธรรมท่ีรับรู้และ 
การปันส่วนของราคาซ้ือเป็นมูลค่าท่ีประมาณการและอาจมีการปรับปรุง ทั้งน้ีขา้พเจา้มิไดใ้ห้ขอ้สรุปเปล่ียนแปลงไป
เน่ืองจากเร่ืองน้ี 
 
 
(วรรณาพร จงพีรเดชานนท)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  
เลขทะเบียน 4098 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
10 พฤษภาคม 2565 
 
 



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,640,742 3,130,564 2,962,228 2,260,161
ลูกหน้ีการคา้ 4, 5 4,684,752 4,202,580 3,030,719 2,698,978
ลูกหน้ีอ่ืน 4 2,500,775 2,603,583 1,139,418 1,352,273
ลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุนท่ีถึงกาํหนดรับชาํระภายในหน่ึงปี 25,783 22,201 2,901 -                 
อสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพ่ือขาย 8 10,301,192 10,062,185 -                 -                 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                 -                 322,268         242,582         
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - เงินลงทุนในตราสารทุน
     และตราสารหน้ี 3,383,214      2,926,664      1,035,076 784,013
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 24,536,458 22,947,777 8,492,610 7,338,007

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 8 1,000 1,000 -                 -                 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - เงินลงทุนในตราสารทุน
     และตราสารหน้ี 2,478,051 2,397,284 1,477,429 1,535,541

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกองทุนรวม 6 -                 -                 32,306,885 32,169,535

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 8,198,179 8,180,951 9,280,420 9,280,420
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 6 31,805,428 31,803,017 5,840,753 5,840,753
ลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุน 4 18,501,761 18,151,895 5,551             -                 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 1,154,758 1,053,931 56,471,531 56,244,907
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 7, 8 165,702,046 166,647,557 81,190,017 81,560,693
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,280,700 3,200,405 483,150 481,802
ค่าความนิยม 3 1,211,741 1,211,741 -                 -                 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,344,221 3,249,670 1,891,152 1,798,678
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4 4,664,723 4,575,615 1,380,312 1,390,543
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 240,342,608 240,473,066 190,327,200 190,302,872

รวมสินทรัพย์ 264,879,066 263,420,843 198,819,810 197,640,879

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 8 13,360,000 17,660,000 11,200,000 15,600,000

เจา้หน้ีการคา้ 4 628,682 707,579 147,756 284,846

เจา้หน้ีอ่ืน 4 5,976,669 5,551,288 2,717,284 2,563,307

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4 2,833,814 2,836,122 2,139,045 1,988,012

เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 316,728 298,826 12,302,989 11,694,118

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 8 11,262,345 12,136,294 6,787,735 7,621,085

รายไดค่้าเช่ารับล่วงหนา้ท่ีถึงกาํหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 4 1,869,360 1,872,628 249,296 249,607

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 665,090 372,884 105,602         -                 
เจา้หน้ีผูรั้บเหมาก่อสร้าง 1,659,297 2,056,566 1,008,559 1,069,044
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 38,571,985 43,492,187 36,658,266 41,070,019

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 954,951         930,608         7,823,718      7,643,182      
เงินกูย้มืระยะยาว 8 54,340,129    49,753,349    51,808,349    46,967,489    
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 4 44,314,617    44,423,114    29,205,442    29,493,267    
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,521,474      3,514,563      -                 -                 
รายไดค่้าเช่ารับล่วงหนา้ 4 29,411,483    29,794,922    4,103,421      4,165,116      
เงินมดัจาํรับจากลูกคา้ 4 8,346,783      8,254,647      4,781,109      4,704,194      

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 843,505         853,085         612,068         612,042         

ประมาณการหน้ีสินจากการร้ือถอนและการบูรณะ 327,311         324,005         293,260         290,247         
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4 5,832             5,168             -                 -                 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 142,066,085 137,853,461 98,627,367 93,875,537

รวมหนีสิ้น 180,638,070 181,345,648 135,285,633 134,945,556

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้
  ทุนจดทะเบียน
  (หุ้นสามัญจาํนวน 4,488,000,000 หุ้น 
  มูลค่า 0.5 บาทต่อหุ้น) 2,244,000 2,244,000 2,244,000 2,244,000

  ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
  (หุ้นสามัญจาํนวน 4,488,000,000 หุ้น 

  มูลค่า 0.5 บาทต่อหุ้น) 2,244,000 2,244,000 2,244,000 2,244,000
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 65,022,637 62,694,381 53,424,481 52,539,385
หุน้ทุนซ้ือคืน (761,216) (761,216) (761,216) (761,216)
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 78,022 142,060 (156,046) (109,804)
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 75,366,401 73,102,183 63,534,177 62,695,323
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 8,874,595 8,973,012 -                 -                 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 84,240,996 82,075,195 63,534,177 62,695,323

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 264,879,066 263,420,843 198,819,810 197,640,879

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการ 7,096,978 5,963,971 3,937,144   3,333,685   
รายไดจ้ากการใหบ้ริการศูนยอ์าหาร 119,468 94,702 53,193        36,279        
รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม 126,754 67,339 -              -             
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 435,189 384,928 -              -             
รายไดจ้ากการลงทุน 366,101 331,797 401,110      353,413      
รายไดอ่ื้น 293,123 3,017,295 364,998      1,764,549   
รวมรายได้ 8,437,613 9,860,032 4,756,445   5,487,926   

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ 3,626,408 3,122,354 2,235,263   2,087,374   
ตน้ทุนจากการใหบ้ริการศูนยอ์าหาร 82,610 71,321 31,868        23,585        
ตน้ทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม 40,028 69,747 -              -             
ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 306,569 255,530 -              -             

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,363,560 1,271,541 862,868      830,859      
รวมค่าใช้จ่าย 5,419,175 4,790,493 3,129,999   2,941,818   

กําไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 3,018,438 5,069,539 1,626,446 2,546,108
กลบัรายการ (ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า) ซ่ึงเป็นไปตาม TFRS 9 16,110 (3,294) 9,138 (4,846)
ตน้ทุนทางการเงิน (528,912) (391,983) (564,688)     (462,548)     
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ และบริษทัร่วม
   ท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 342,762 166,973 -              -             
กําไรก่อนภาษเีงินได้ 2,848,398 4,841,235 1,070,896 2,078,714
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (480,696) (1,004,117) (185,800)     (383,876)     
กําไรสําหรับงวด 2,367,702 3,837,118 885,096      1,694,838   

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการระหวา่งกาลเงินน้ี
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บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (10,021) (3,429) -              -             
รวมรายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (10,021)        (3,429)         -              -             

รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกาํหนดใหว้ดัมูลค่า
   ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (54,529)        90,004        (46,242)       90,004        
ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไว้ -               (3,294)         -              -             
รวมรายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (54,529)        86,710        (46,242)       90,004        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (64,550)        83,281        (46,242)       90,004        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 2,303,152    3,920,399   838,854      1,784,842   

การแบ่งปันกําไร
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 2,328,257 3,834,658 885,096 1,694,838
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 39,445         2,460          -              -             

2,367,702 3,837,118 885,096 1,694,838

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 2,264,218 3,910,436 838,854 1,784,842

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 38,934         9,963          -              -             
2,303,152 3,920,399 838,854 1,784,842

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.52 0.85 0.20 0.38

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

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

ผลต่างของ รวม ส่วนของ
ทุนเรือนหุ้น อตัราแลกเปลี่ยน สํารอง องคป์ระกอบอื่น รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสํารอง ยงัไม่ได้ หุ้นทุน จากการแปลงคา่ การเปลี่ยนแปลง ส่วน ของ ผูถ้ือหุ้น ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ
ชาํระแลว้ มูลคา่หุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร ซื้อคืน งบการเงิน ในมูลคา่ยตุิธรรม ตํ่ากวา่ทุนอื่น ส่วนของผูถ้ือหุ้น ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
    การเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 
    การไดม้าซึ่งส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
       โดยอาํนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง -               -              -             -                 -            -                   -                    -                     -                   -                 (259,581)      (259,581)
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -               -              -             -                 -            -                   -                    -                     -                   -                 (259,581)      (259,581)      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไร -               -              -             3,834,658      -            -                   -                    -                     -                   3,834,658      2,460           3,837,118    
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -               -              -             (3,294)            -            (10,932)            90,004               -                     79,072              75,778           7,503           83,281         
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -               -              -             3,831,364      -            (10,932)            90,004               -                     79,072              3,910,436      9,963           3,920,399    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 2,244,000 8,558,558 224,400 62,526,928 (761,216) (159,543) 121,730 (54,372) (92,185) 72,700,485 8,083,634 80,784,119

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น
งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

(พันบาท)

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

ผลต่างของ รวม ส่วนของ
ทุนเรือนหุ้น อตัราแลกเปลี่ยน สํารอง องคป์ระกอบอื่น รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสํารอง ยงัไม่ได้ หุ้นทุน จากการแปลงคา่ การเปลี่ยนแปลง ส่วน ของ ผูถ้ือหุ้น ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลคา่หุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร ซื้อคืน งบการเงิน ในมูลคา่ยตุิธรรม ตํ่ากวา่ทุนอื่น ส่วนของผูถ้ือหุ้น ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 2,244,000 8,558,558 224,400 62,694,380 (761,216)   (57,534) 369,815             (170,221) 142,060 73,102,182 8,973,012 82,075,194

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
    การเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 
    การไดม้าซึ่งส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
       โดยอาํนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง 6 -               -              -             -                 -            -                   -                    -                     -                   -                 (137,350)      (137,350)
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -               -              -             -                 -            -                   -                    -                     -                   -                 (137,350)      (137,350)      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไร -               -              -             2,328,257      -            -                   -                    -                     -                   2,328,257      39,445         2,367,702    
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -               -              -             -                 -            (9,509)              (54,529)             -                     (64,038)            (64,038)          (512)             (64,550)        
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -               -              -             2,328,257      -            (9,509)              (54,529)             -                     (64,038)            2,264,219      38,933         2,303,152    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 2,244,000 8,558,558 224,400 65,022,637 (761,216) (67,043) 315,286 (170,221) 78,022 75,366,401 8,874,595 84,240,996

กาํไรสะสม

(พันบาท)

งบการเงินรวม
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

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

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุน้

ทุนเรือนหุน้ สาํรอง
ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ หุน้ทุน การเปลี่ยนแปลง รวมส่วนของ
ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร ซื้อคืน ในมูลค่ายตุิธรรม ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 2,244,000 8,558,558 224,400 53,566,499 (761,216)                (387,853)                63,444,388

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไร -                       -                       -                        1,694,838               -                         -                         1,694,838               
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                       -                       -                        -                         -                         90,004                    90,004                    
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                       -                       -                        1,694,838               -                         90,004                    1,784,842               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 2,244,000 8,558,558 224,400 55,261,337 (761,216)                (297,849)                65,229,230

กาํไรสะสม

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
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บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุน้

ทุนเรือนหุน้ สาํรอง
ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ หุน้ทุน การเปลี่ยนแปลง รวมส่วนของ
ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร ซื้อคืน ในมูลค่ายตุิธรรม ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม 2565
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2565 2,244,000 8,558,558 224,400 52,539,385 (761,216)                (109,804)                62,695,323

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไร -                       -                       -                        885,096                  -                         -                         885,096                  
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                       -                       -                        -                         -                         (46,242)                  (46,242)                  
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                       -                       -                        885,096                  -                         (46,242)                  838,854                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 2,244,000 8,558,558 224,400 53,424,481 (761,216)                (156,046)                63,534,177

(พันบาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
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 บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 2,367,702 3,837,118 885,096 1,694,838
ปรับรายการท่ีกระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

อสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพ่ือการขายลดลงจากการโอนเป็นตน้ทุนขาย 306,569 255,530 -                -                
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 2,090,766     1,967,067     1,264,486     1,265,017
รายไดจ้ากการลงทุน (366,101)       (331,797)       (401,110) (353,413)
ตน้ทุนทางการเงิน 528,912        391,983        564,688 462,548
(กลบัรายการ) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน (16,110)         3,294            (9,138)           4,846            
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 78                 3,247            38                 -                
กาํไรจากการขายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - เงินลงทุนในตราสารหน้ี (527)              (557)              (527)              (503)              
(กาํไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ (93)                (2,662,124)    41                 (1,350,184)    
รับรู้รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ (1,323,610)    (678,042)       (64,485) (59,451)
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 27,623          21,589          19,786 16,834
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย (342,762)       (166,973)       -                -                
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (8,157)           3,257            -                -                
(กาํไร) ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน 46,182          (31,453)         (226)              (29)
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 480,696        1,004,117     185,800 383,876

3,791,168 3,616,256 2,444,449 2,064,379
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้ (466,062) (99,409) (322,603) (83,624)
ลูกหน้ีอ่ืน 263,963 (741,934) 213,092 39,810
อสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพ่ือขาย (294,774) (333,144) -                -                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (99,207) 10,384 (1,370) 2,597
ลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุน 19,428 -                938 -                
เจา้หน้ีการคา้ (201,380) (153,865) (137,090) (120,210)
เจา้หน้ีอ่ืน 562,342 298,273        385,956        (1,928)           
รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ 936,903 399,031 2,479 9,658
เงินมดัจาํรับจากลูกคา้ 92,136 (170,861) 76,915 (64,610)
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (37,203)         (10,284)         (19,760)         (9,639)           
กระแสเงินสดไดม้าจากการดาํเนินงาน 4,567,314 2,814,447 2,643,006 1,836,433
ภาษีเงินไดจ่้าย (275,915) (356,942) (161,112) (268,591)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 4,291,399 2,457,505 2,481,894 1,567,842

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
12



 บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด  (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

ดอกเบ้ียรับ 8,438            13,334          170,599        124,775        
เงินปันผลรับ 173,090        182,509        166,693        182,509        
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - เงินลงทุนในตราสารหน้ีลดลง (455,751)       (988,044)       (250,000)       (569,988)       
เงินจ่ายสุทธิซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ -                (3,471,474)    (137,350)       (1,587,038)    
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - เงินลงทุนในตราสารหน้ี (167,470)       -                -                -                
เงินสดจ่ายใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (96,900)         (22,530)         (2,003,954)    (3,662,596)    
เงินสดรับชาํระคืนเงินใหกู้ย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                4,200            1,761,223     1,561,020     
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (588,332)       (567,377)       (449,403)       (396,912)       
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (214,902)       (15,812)         (36,377)         (6,539)           
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (16)                (10,700)         -                (10,700)         
เงินสดจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (376,576)       (280,287)       (29,182)         (63,420)         
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 183,938 5,745,943 211               2,574,634     
เงินสดจ่ายชาํระเจา้หน้ีผูรั้บเหมาก่อสร้าง (581,209)       (336,895)       (303,934)       (214,151)       
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (2,115,690) 252,867 (1,111,474) (2,068,406)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

ดอกเบ้ียจ่าย (526,756)       (130,682)       (564,401) (263,297)
เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั -                (107) -                (107)
เงินสดท่ีจ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (443,555)       (197,997)       (486,450)       (481,996)       
เงินสดจ่ายจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของ
   ในบริษทัยอ่ยท่ีไม่ไดมี้ผลทาํใหสู้ญเสียการควบคุม (137,350)       (259,581)       -                -                
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 37,147          16,530          1,143,754     4,047,816     
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                -                (354,790)       (563,979)       
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินและการออกหุน้กู้ 13,830,000   7,100,000     13,200,000   7,100,000     
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินและหุน้กู้ (14,423,362)  (10,445,267)  (13,606,466)  (10,445,267)  
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (1,663,876) (3,917,104) (668,353) (606,830)

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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 บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด  (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิก่อนผลกระทบของ
   อตัราแลกเปล่ียน 511,833 (1,206,732) 702,067 (1,107,394)
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (1,655) (3,429) -                -                
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 510,178        (1,210,161)    702,067        (1,107,394)    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 3,130,564 7,218,688 2,260,161     6,156,826     
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ 31 มนีาคม 3,640,742 6,008,527 2,962,228 5,049,432

รายการทีไ่ม่กระทบเงินสด
เจา้หน้ีผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ียงัไม่ไดรั้บชาํระเงิน 698,084        912,795        294,240 722,511
เจา้หน้ีการคา้จากอสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพ่ือขายท่ียงัไม่ไดช้าํระเงิน 183,545        105,503        -                -                
ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย์ 131,670        88,656          2,384 3,948

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ  สารบัญ  
    

1  เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล  
2  ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
3  การซ้ือบริษทัยอ่ยและส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม  
4  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
5  ลูกหน้ีการคา้  
6  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้  
7  อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  
8  เงินกูย้มื  
9  ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้  
10  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  
11  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  
  



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2565 
 

1 เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 
งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปี และจดัท า
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลในรูปแบบยอ่ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยงบการเงินระหวา่งกาล
น้ีเนน้การใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ใหซ้ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดน้ าเสนอไป
แลว้ในงบการเงินประจ าปี ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 
วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใช้ในการประมาณการท่ีอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้
อธิบายไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 
2 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

ในปี 2565 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยงัคงเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง แมว้่าจะเร่ิมมีการแจกจ่ายวคัซีน 
แต่สถานการณ์ของการแพร่ระบาดดงักล่าวยงัไม่ส้ินสุด  
 
กลุ่มบริษทัไดมี้การพิจารณาให้ส่วนลดค่าเช่าแก่ผูเ้ช่าในศูนยก์ารคา้ท่ีไดรั้บผลกระทบ รายการดงักล่าวถือเป็นการ
เปล่ียนแปลงสัญญาเช่าตาม TFRS 16 และต้องทยอยรับรู้ส่วนลดค่าเช่าตลอดอายุท่ีเหลืออยู่ของสัญญาเช่าโดย 
วิธีเส้นตรง ทั้ งน้ี  กลุ่มบริษัทได้รับรู้รายได้ค่าเช่าจากการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าส าหรับงวดส้ินสุดวันท่ี  
31 มีนาคม 2565 ดงัน้ี 
 



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส ำหรับงวดส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2565 
 

งบการเงินรวม 
 งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 
  (ล้านบาท) 
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน     
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการก่อนปรับปรุงตาม TFRS 16  7,233  4,020 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสญัญาเช่าตาม TFRS 16  (136)  (83) 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการภายหลงัปรับปรุงตาม TFRS 16  7,097  3,937 

     
ก าไรก่อนปรับปรุงตาม TFRS 16 (ก่อนภาษีเงินได)้  2,984  1,154 

ก าไรภายหลงัปรับปรุงตาม TFRS 16 (ก่อนภาษีเงินได)้  2,848  1,071 

 
3 การซ้ือบริษัทย่อยและส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 
 

(ก) การซื้อบริษัทย่อย 
 
เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2564 กลุ่มบริษทัไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมในบริษทั สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์”) ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์  
โดยบ ริษัท  เ ซ็นท รั ล เ วิ ลด์  จ  า กัด  ซ่ึ ง เ ป็นบ ริษัทย่ อ ยของก ลุ่ มบ ริษัท ได้ เ ข้ า ซ้ื อ หุ้ น ในก ลุ่ มบ ริ ษัท  
สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์ร้อยละ 52.15 ท าใหก้ลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกลุ่มบริษทั สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์
เพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 4.11 เป็นร้อยละ 56.26 ส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายประกอบดว้ยเงินสดจ านวน 13,341.4 ลา้นบาท  
 
ค่าความนิยมส่วนใหญ่เน่ืองจากการมีอ านาจควบคุมในกลุ่มบริษทั สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จะท าให้ส่งเสริม
ศกัยภาพทางการเงิน และเพิ่มฐานกระแสเงินสดเพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผูถื้อหุ้นในระยะยาวและช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจ รวมถึงการเขา้ลงทุนในโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยใหอ้ตัราการเติบโตทางธุรกิจ 
และผลการด าเนินงานเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั 
  



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนให้และมูลค่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือส าหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา 
แต่ละประเภทท่ีส าคญั มีดงัน้ี 
 
สินทรัพย์ท่ีได้มาและหนีสิ้นท่ีรับมา 
    มูลค่ายุติธรรม 
    (ล้านบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด      180 
ลูกหน้ีการคา้     79 
ลูกหน้ีอ่ืน    107 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั    1 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม    114 
เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้    23,612 
ลูกหน้ีสญัญาเช่าเงินทุน    403 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน    8,551 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์    38 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน    112 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน    (920) 
เจา้หน้ีการคา้    (23) 
เจา้หน้ีอ่ืน    (256) 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย    (1) 
เจา้หน้ีผูรั้บเหมาก่อสร้าง    (15) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า    (2,497) 
เงินกูย้มื    (2,830) 
รายไดค่้าเช่ารับล่วงหนา้    (626) 
เงินมดัจ ารับจากลูกคา้    (534) 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน    (43) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี    (197) 
รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้    25,255 
หัก ส่วนไดเ้สียท่ีมีอยูก่่อน (ร้อยละ 4.11)    (1,042) 
หัก ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (ร้อยละ 43.74)    (11,047) 
รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ทีไ่ด้รับ    13,166 
ค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจ    175 
ส่ิงตอบแทนที่โอนให้    13,341 
    มูลค่ายุติธรรม 
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กลุ่มบริษทัไดมี้การทบทวนอยา่งต่อเน่ืองในระหว่างช่วงเวลาท่ีวดัมูลค่า ซ่ึงหากมีขอ้มูลใหม่ท่ีไดรั้บเพิ่มเติมภายใน
หน่ึงปีนบัจากวนัท่ีมีการซ้ือธุรกิจและรับทราบขอ้เทจ็จริงท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ จะท า
การปรับปรุงส ารองดังกล่าว หรือหากมีการประมาณส ารองเพิ่มเติมท่ีสะท้อนเหตุการณ์แวดล้อมท่ีมีอยู่   
ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กรณีดงักล่าวการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม่ 
 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของส่วนไดเ้สียท่ีมีอยู่ก่อนของกลุ่มบริษทัในผูถู้กซ้ือร้อยละ 4.11 ท าให้เกิดผลก าไรจ านวน 
50.98 ลา้นบาท (1,042.31 ลา้นบาท หักมูลค่าตามบญัชีของบญัชีส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กลงทุน ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ
จ านวน 991.33 ลา้นบาท) ซ่ึงได้รับรู้ไวใ้นผลก าไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

(ข) การซื้อส่วนได้เสียท่ีไม่มอี านาจควบคุม 
 

ในเดือนตุลาคม 2564 บริษทั เซ็นทรัลเวิลด์ จ  ากดั ไดซ้ื้อส่วนไดเ้สียในบริษทั สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จ  ากดั 
(มหาชน) (“SF”) เพิ่มเติมตามท่ีกลุ่มบริษทัไดท้ าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท่ี์เหลือทั้งหมดต่อส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หลงัจากปิดการเสนอซ้ือกลุ่มบริษทัไดซ้ื้อส่วนไดเ้สียใน SF เพิ่มเติมร้อยละ 
39.98 เป็นเงินสดจ านวน 10,229 ลา้นบาท และบริษทั ซีพีเอ็น โคราช จ ากดั ไดซ้ื้อหุ้นสามญัของ SF เพิ่มเติมเป็น
จ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 148 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.65 ท าให้สัดส่วนความเป็นเจา้ของเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 56.26 
เ ป็นร้อยละ  96.89 กลุ่มบริษัทรับ รู้ ส่วนได้เ สีย ท่ีไม่มีอ านาจควบคุมลดลงเป็นจ านวน 10,261 ล้านบาท  
ส่วนต ่ากว่าทุนอ่ืนเป็นจ านวน 116 ลา้นบาทไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ของกลุ่มบริษทัเป็นจ านวนเงิน 10,377 ลา้นบาท
ซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของใน SF 
 

ในเดือนธันวาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติอนุมติัแผนการเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทั 
สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) (“SF”) ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย”์) โดยให้บริษทั เซ็นทรัลเวิลด์ จ  ากดั (บริษทัย่อยของกลุ่มบริษทั) เป็นผูเ้ขา้ท าค า
เสนอซ้ือหลักทรัพย์ท่ีเหลือทั้ งหมดของ SF เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ SF ออกจากการเป็นหลักทรัพย ์

    มูลค่ายุติธรรม 
    (ล้านบาท) 
    (ล้านบาท) 
เงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากการซ้ือบริษทัยอ่ย    180 
เงินสดท่ีจ่าย    (13,341) 
กระแสเงินสดจ่ายสุทธิ    (13,161) 
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จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์โดยจะให้เซ็นทรัลเวิลดเ์ขา้ท าค าเสนอซ้ือหุ้นสามญัท่ีเหลือทั้งหมดของ SF จ านวน 
66,372,002 หุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 3.11 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ SF 
เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2565 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) ไดมี้
มติให้ถอนหุ้นของ SF ออกจากการเป็นบริษทัหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ  
เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2565 บริษทั เซ็นทรัลเวิลด์ จ  ากดั ไดย้ื่นค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท่ี์เหลือทั้งหมดของ SF ในราคา 
11.3 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจ านวนเท่ากบั 750 ลา้นบาท โดยบริษทั เซ็นทรัลเวิลด์ จ  ากดั จะรับซ้ือหลกัทรัพยข์อง SF 
ตั้งแต่วนัท่ี 4 มีนาคม 2565 ถึงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2565 
 

4 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

รำยกำรที่ส ำคญักบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อยและกองทุนรวม        
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการ -  -  28,254  24,034 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการศูนยอ์าหาร -  -  18  - 
รายไดค่้าบริหารงาน -  -  128,154  102,189 
ดอกเบ้ียรับ -  -  225,922  163,614 
รายไดอ่ื้น -  -  67,787  80,704 
ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ -  -  17,179  1,647 
ตน้ทุนจากการใหบ้ริการศูนยอ์าหาร -  -  9  25 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -  -  267  1 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  178,275  88,554 
        
บริษัทร่วม        
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการ 378,530  361,012  14,051  11,187 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการศูนยอ์าหาร -  1  -  - 
รายไดค่้าบริหารงาน 160,818  138,904  114,149  105,781 
ดอกเบ้ียรับ 354,843  325,990  5,396  5,396 
เงินปันผลรับ -  -  166,693  182,509 
รายไดอ่ื้น 36,993  2,830,705  15,519  1,504,735 
ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ 3,633  3,443  360  819 
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รำยกำรที่ส ำคญักบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
ตน้ทุนจากการใหบ้ริการศูนยอ์าหาร 13,586  11,388  1,339  415 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 70,788  65,391  8,752  8,462 
การร่วมค้า        
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการ 17,712  17,064  4,561  4,685 
รายไดค่้าบริหารงาน 1,163  360  363  360 
รายไดอ่ื้น 48  110  48  110 
ดอกเบ้ียรับ 3,783  2,520  2,674  1,411 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 39  -  39  - 
        
กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการ 873,810  694,929  527,834  403,370 
รายไดอ่ื้น 3,206  901  1,734  464 
ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ 2,417  2,262  2,014  2,244 
ตน้ทุนจากการใหบ้ริการศูนยอ์าหาร 1,078  705  126  26 
ค่าบริหารงาน 48,578  51,903  47,849  51,319 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4,828  9,409  3,015  5,887 
        
ผู้บริหารส าคญั        
   ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   ผลประโยชน์ระยะสั้น  85,068  58,749  69,179  48,332 
   ผลประโยชน์ระยะยาว 3,190  1,880  2,855  1,880 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 88,258  60,629  72,034  50,212 
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ยอดคงเหลือท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกจิกำรที่ 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

   เกีย่วข้องกนั ณ วันที่ 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีกำรค้ำ        
บริษทัยอ่ยและกองทุนรวม -  -  56,481  48,393 
บริษทัร่วม 61,645  78,817  45,206  54,802 
การร่วมคา้ 7,024  18,074  7,023  15,044 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 696,201  596,892  386,281  313,383 
รวม 764,870  693,783  494,991  431,622 
        

ลูกหน้ีอื่น        

รำยได้ค้ำงรับ        
บริษทัร่วม 63,338  61,671  42,309  45,045 
การร่วมคา้ 2,892  2,892  2,892  2,892 
รวม 66,230 64,563 45,201 47,937 

        

ลูกหน้ีอื่น        
บริษทัร่วม 11,051  7,359  89  153 
การร่วมคา้ 1  1  1  1 
รวม 11,052  7,360  90  154 

        

เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน        
บริษทัยอ่ย -  -  322,268  242,582 

        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น        

ลูกหน้ีสัญญำเช่ำเงินทุน        
บริษทัร่วม 18,106,547  17,757,099  -  - 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกจิกำรที่ 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

   เกีย่วข้องกนั ณ วันที่ 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
เงินให้กู้ยมืระยะยำว        
บริษทัยอ่ย -  -  55,480,321  55,353,271 
บริษทัร่วม 510,190  510,190  510,190  510,190 
การร่วมคา้ 644,568  543,741  481,020  381,446 

รวม 1,154,758  1,053,931  56,471,531  56,244,907 

        

เงินมัดจ ำ        
บริษทัร่วม 2,275,153  2,210,346  24,721  24,721 

 
เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้เป็นเงินให้กูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนัในสกุลเงินบาทและมีอตัรา
ดอกเบ้ียตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกจิกำรที่ 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

   เกีย่วข้องกนั ณ วันที่ 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
เจ้ำหน้ีกำรค้ำ        
บริษทัยอ่ยและกองทุนรวม -  -  20,211  16,606 
บริษทัร่วม 33,498  30,807  22,154  21,590 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 33,857  36,919  30,592  34,043 
รวม 67,355  67,726  72,957  72,239 

        

เจ้ำหน้ีอื่น        
บริษทัยอ่ยและกองทุนรวม -  -  5,434  4,525 
บริษทัร่วม 4,674  6,381  2,916  3,410 
รวม 4,674  6,381  8,350  7,935 

        



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกจิกำรที่ 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

   เกีย่วข้องกนั ณ วันที่ 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
เงินกู้ยมืระยะส้ัน        
บริษทัยอ่ย -  -  12,302,989  11,694,118 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 316,728  298,826  -  - 
รวม 316,728  298,826  12,302,989  11,694,118 

        

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ        
บริษทัยอ่ยและกองทุนรวม -  -  14,407,100  14,625,107 
บริษทัร่วม 1,392,555  1,452,699  48,559  55,144 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,910,383  4,882,099  4,774,451  4,746,550 
รวม 6,302,938  6,334,798  19,230,110  19,426,801 

        

รำยได้ค่ำเช่ำรับล่วงหน้ำ        
บริษทัยอ่ยและกองทุนรวม -  -  30,711  32,081 
บริษทัร่วม 24,645,363  24,978,123  17,233  17,679 
รวม 24,645,363  24,978,123  47,944  49,760 
หัก ส่วนของรายไดค่้าเช่ารับล่วงหนา้        
         ท่ีถึงก าหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี (1,335,544)  (1,335,565)  (8,651)  (8,672) 
สุทธิ 23,309,819  23,642,558  39,293  41,088 

        
เงินกู้ยมืระยะยำว        
บริษทัยอ่ย -  -  7,823,718  7,643,182 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 954,951  930,608  -  - 
รวม 954,951  930,608  7,823,718  7,643,182 

        
        
        
        



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกจิกำรที่ 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

   เกีย่วข้องกนั ณ วันที่ 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
เงินมัดจ ำรับจำกลูกค้ำ        
บริษทัยอ่ยและกองทุนรวม -  -  9,095  9,641 
การร่วมคา้ 6,729  1,907  6,729  1,907 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 489,491  476,991  314,079  311,276 
รวม 496,220  478,898  329,903  322,824 

        

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น        
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 408  408  -  - 

 
เงินกูย้มืจากบริษทัยอ่ย และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนัในสกลุเงินบาทและมีอตัราดอกเบ้ีย
ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 
สัญญำส ำคญัที่ท ำกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 
สัญญาค า้ประกัน  
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีภาระค ้าประกนัเงินกูย้ืมของบริษทัย่อยในวงเงิน 472 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2564: 675 ล้านบาท) 
  



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ลูกหนีก้ารค้า  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564  31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 
 (ล้านบาท) 
บุคคลธรรมดำ - กจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกัน        
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 10  9  6  5 
เกินก าหนดช าระ        
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 106  82  66  49 
   3 - 6 เดือน 12  10  7  6 
   6 - 12 เดือน 5  12  3  7 
   มากกวา่ 12 เดือน 9  10  6  6 
รวม 142  123  88  73 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (4)  (6)  (3)  (4) 
สุทธิ 138  117  85  69 

        
เงินมดัจ ารับจากลกูคา้ท่ีมียอดคา้งช าระเกินวนัครบ 
   ก าหนดช าระ 205  182  115  115 
        

นิติบคุคล - กจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกัน        
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 152  157  75  92 
เกินก าหนดช าระ        
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 1,946  1,287  1,325  903 
   3 - 6 เดือน 101  175  111  103 
   6 - 12 เดือน 127  271  71  170 
   มากกวา่ 12 เดือน 218  176  75  63 
รวม 2,544  2,066  1,657  1,331 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (104)  (43)  (23)  (30) 
สุทธิ 2,440  2,023  1,634  1,301 

        
รายไดค้า้งรับตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 1,342  1,368  817  898 

เงินมดัจ ารับจากลกูคา้ท่ีมียอดคา้งช าระเกินวนัครบ 
   ก าหนดช าระ 7,217  6,857  4,210  4,115 

 



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564  31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 
 (ล้านบาท) 

กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 66  95  65  112 
เกินก าหนดช าระ :        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 319  225  207  126 
3 - 6 เดือน 65  61  35  29 
6 - 12 เดือน 65  159  38  94 
มากกวา่ 12  เดือน 150  45  90  8 

รวม 665  585  435  369 
        

รายไดค้า้งรับตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 100  109  60  62 

เงินมดัจ ารับจากลูกคา้ท่ีมียอดคา้งช าระเกินวนัครบ 
   ก าหนดช าระ 558  531  321  313 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 วนั ถึง 30 วนั 
 

6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวที่มีสำระส ำคญั 
   ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2565  

 

งบการเงินรวม  
 

งบการเงิน 
เฉพาะกจิการ  

   (ล้านบาท) 
บริษัทย่อย      
ซ้ือเงินลงทุน    -  137 
      
บริษัทร่วม      
ลดทุน   (19)  - 
  



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษทั สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั (บริษัทย่อยทำงตรง) 
 

ในเดือนมกราคม 2565 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นสามญัของบริษทั สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั จากบริษทั ดุสิตธานี จ ากดั 
(มหาชน) จ านวน 0.07 ลา้นหุ้น เป็นจ านวนเงิน 137.35 ลา้นบาท ท าให้สัดส่วนเงินลงทุนเพิ่มข้ึนจาก ร้อยละ 83.5 
เป็นร้อยละ 85 ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดในสญัญา 
 
ทรัสต์เพือ่กำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (บริษัทร่วม) 
 
ในเดือนมีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัไดรั้บเงินปันผลจากการลดมูลค่าหน่วยลงทุนของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท หน่วยละ 0.1609 บาท เป็นจ านวนเงิน 18.6 ลา้นบาท 
 
หลักประกนั 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัร่วมบางส่วน ซ่ึงมีราคาทุนเป็นจ านวนเงิน 991.5 ลา้นบาท ซ่ึง
ใชเ้ป็นหลกัประกนัตามสญัญาการร่วมทุนกบับริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) (31 ธันวาคม 2564: 991.5 ล้านบาท) 

 



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  
 

รายการเคล่ือนไหวของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน มีดงัน้ี 
 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   สินทรัพยข์องกิจการ      สินทรัพยข์องกิจการ     

 

 
 
 

  
 

ท่ีดิน 

  
อาคารและ 

ส่วนปรับปรุง 

 สินทรัพย์
ระหวา่ง
ก่อสร้าง 

  
สินทรัพย์
สิทธิการใช ้

  
 

รวม 

  
 

ท่ีดิน 

  
อาคารและ

ส่วนปรับปรุง 

 สินทรัพย์
ระหวา่ง
ก่อสร้าง 

  
สินทรัพย์
สิทธิการใช ้

  
 

รวม 
   (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565   48,128  68,888  7,258  42,374  166,648  10,628  24,762  650  45,521  81,561 
เพิ่มข้ึน   -  113  874  195  1,182  -  10  645  198  853 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย   -  (173)  (2)  -  (175)  -  -  -  -  - 

โอนสินทรัพย ์   -  906  (901)  -  5  -  199  (199)  -  - 
ผลต่างจากการแปลงค่าใน
การจดัท างบการเงินรวม  

  
-  7  1 

  
- 

  
8  

 
-  

 
-  - 

  
-  - 

หัก ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด  -  (1,308)  -  (658)  (1,966)  -  (546)  -  (678)  (1,224) 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565   48,128  68,433  7,230  41,911  165,702  10,628  24,425  1,096  45,041  81,190 

 
 



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงินกู้ยืม 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

 (ล้านบาท) 

ส่วนที่หมุนเวียน        
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 13,360  17,660  11,200  15,600 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน        
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6,277  6,143  3,288  3,121 
หุน้กูส่้วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4,985  5,993  3,500  4,500 
รวมส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวอ่ืนท่ีถึงก าหนด        
   ช าระภายในหน่ึงปี 11,262  12,136  6,788  7,621 
รวมส่วนที่หมุนเวยีน 24,622  29,796  17,988  23,221 

        

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน        
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 27,545  28,474  25,013  25,688 
หุน้กู ้ 26,795  21,280  26,795  21,280 
รวมส่วนที่ไม่หมุนเวยีน 54,340  49,754  51,808  46,968 

รวม 78,962  79,550  69,796  70,189 
 

หลักประกนั 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 เงินกูย้มืของกลุ่มบริษทัไดรั้บการค ้าประกนัโดยมีรายละเอียดของ
หลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพย ์ดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 

 (ล้านบาท) 
อสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขาย 1,431  1,431 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 14,302  15,254 
รวม 15,733  16,685 



บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั คือ เงินฝากประจ าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดน้ าไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ 
 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเช่ือท่ีย ังมิได้เบิกใช้เป็นจ านวนเงินรวม 29,741 ล้านบาท  
(31 ธันวาคม 2564: 29,167 ล้านบาท) 
 

หุ้นกู้ 
 
บริษทัจ าหน่ายหุ้นกูใ้นสกุลเงินบาทในวงจ ากดั หุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
 
ในเดือนมีนาคม 2565 บริษทัจ าหน่ายหุน้กูอ้าย ุ3 ปี มูลค่ารวม 1,500 ลา้นบาท โดยหุน้กูด้งักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
1.49 ต่อปีและครบก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 11 มีนาคม 2568 
 
ในเดือนมีนาคม 2565 บริษทัจ าหน่ายหุน้กูอ้าย ุ5 ปี มูลค่ารวม 1,000 ลา้นบาท โดยหุน้กูด้งักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
2.01 ต่อปีและครบก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 11 มีนาคม 2570 
 
ในเดือนมีนาคม 2565 บริษทัจ าหน่ายหุน้กูอ้าย ุ7 ปี มูลค่ารวม 1,000 ลา้นบาท โดยหุน้กูด้งักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
2.64 ต่อปีและครบก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 11 มีนาคม 2572 
 
ในเดือนมีนาคม 2565 บริษทัจ าหน่ายหุ้นกูอ้าย ุ10 ปี มูลค่ารวม 2,000 ลา้นบาท โดยหุ้นกูด้งักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
3.03 ต่อปีและครบก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 11 มีนาคม 2575 
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9 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได้ 
 
กลุ่มบริษทัมี 4 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดดา้นล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงาน
ธุรกิจท่ีส าคญัน้ีใหสิ้นคา้และใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนั ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานสอบทานรายงาน
การจดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัอย่างน้อยทุกไตรมาส การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ี
รายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี  

 
ส่วนงานท่ี 1 ธุรกิจให้เช่าอาคารศูนย์การค้า อาคารส านักงาน ห้องชุดพักอาศัย และให้บริการด้าน

สาธารณูปโภค สวนสนุกและสวนน ้าในศูนยก์ารคา้ 
 

ส่วนงานท่ี 2 ธุรกิจใหบ้ริการศูนยอ์าหารในศูนยก์ารคา้ 
 

ส่วนงานท่ี 3 ธุรกิจโรงแรม 
 

ส่วนงานท่ี 4 ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยส์ าหรับการขายบา้นพร้อมท่ีดินและหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั 
 

ขอ้มูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยูด่า้นล่างน้ี ผลการด าเนินงานวดัโดยใชก้ าไรก่อนภาษี
เงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษทั  ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้ าไรก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ี
เหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกนั  
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รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากส่วนงานทางธุรกิจส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
 ส่วนงานที่ 1 ส่วนงานที่ 2  ส่วนงานที่ 3  ส่วนงานที่ 4  รวม 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

 (ล้านบาท) 

ข้อมูลตำมส่วนงำนด ำเนินงำน                    
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 7,097  5,964  119  95  127  67  435  385  7,778  6,511 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 23  31  -  -  -  -  -  -  23  31 
รวมรายได้ 7,120  5,995  119  95  127  67  435  385  7,801  6,542 

                    
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้                    
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง -  -  119  95  127  67  435  385  681  547 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 7,120  5,995  -  -  -  -  -  -  7,120  5,995 
รวมรายได้ 7,120  5,995  119  95  127  67  435  385  7,801  6,542 

                    
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 3,223  2,690  11  -  31  (62)  126  123  3,391  2,751 
                    
สินทรัพยต์ามส่วนงาน                    
   ณ วนัท่ี 31 มีนาคม / 31 ธนัวาคม 166,755  167,759  474  479  1,686  1,549  10,369  10,123  179,284  179,910 

หน้ีสินตามส่วนงาน                    
   ณ วนัท่ี 31 มีนาคม / 31 ธนัวาคม 31,222  32,254  14  33  922  855  782  582  32,940  33,724 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ส่วนงานที่ 1 ส่วนงานที่ 2  ส่วนงานที่ 3  ส่วนงานที่ 4  รวม 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

 (ล้านบาท) 
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้                    
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง -  -  53  36  -  -  -  -  53  36 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 3,937  3,334  -  -  -  -  -  -  3,937  3,334 
รวมรายได้ 3,937  3,334  53  36  -  -  -  -  3,990  3,370 
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กำรกระทบยอดก ำไรหรือขำดทุนของส่วนงำนที่รำยงำน งบการเงินรวม 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565  2564 
 (ล้านบาท) 
ส่วนท่ีรายงาน 3,391  2,751 
    

ตดัรายการก าไรระหวา่งส่วนงาน 4  9 
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน    
- รายไดอ่ื้น 293  3,017 
- ค่าใชจ่้ายด าเนินงานอ่ืน (1,183)  (1,103) 
- ส่วนแบ่งก าไรในเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 343  167 
รวม 2,848  4,841 
    

 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 
 (ล้านบาท) 
สินทรัพย์    
รวมสินทรัพยข์องส่วนงานท่ีรายงาน 179,284  179,910 
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน    
- เงินลงทุน 45,865  45,308 
- สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,344  3,250 
- สินทรัพยอ่ื์น 36,386  34,953 
สินทรัพย์รวม 264,879  263,421 
    

หนีสิ้น    
รวมหน้ีสินของส่วนงานท่ีรายงาน 32,940  33,724 
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน    
- เงินกูย้มื 80,234  80,779 
- หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,521  3,515 
- หน้ีสินอ่ืน 63,943  63,328 
หนีสิ้นรวม 180,638  181,346 
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ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ 
 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศไทย ไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีมี
สาระส าคญั 
 

10 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั  
 

 

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 
 

งบการเงินรวม 
 งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 
 (ล้านบาท) 
ภำระผกูพนัของรำยจ่ำยฝ่ำยทนุ    
อาคารและงานระบบสาธารณูปโภค 5,148  850 
    

ภำระผกูพนัอื่น ๆ    
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 1,413  872 
สญัญาบริการ 125  - 
สญัญาอสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขาย 3,182  - 
รวม 4,720  872 

 
11 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 
11.1 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2565 มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรเป็นเงินปันผลจากผลการ

ด าเนินงานในปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.6 บาท รวมเป็นเงิน 2,682.5 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ในเดือนพฤษภาคม 2565 
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