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รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจําปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสมํา่ เสมอ และใช้ดลุ ยพินจิ อย่างระมัดระวังและประมาณการทีด่ ที สี่ ดุ ในการจัดทํา
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการได้จัดให้มีและดํารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทาง
บัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือ
การดําเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ
ในการนีค้ ณะกรรมการบริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผูด้ แู ล
รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้
ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถ
สร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินรวมของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์
ประธานกรรมการ

นายปรีชา เอกคุณากูล
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด (มหาชน) เเละบริษัทย่อย
งบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
เเละ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานทางการเงิน 2562

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(กลุ่มบริ ษทั ) และของเฉพาะบริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ตามลาดับ ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิ นเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไร
ขาดทุ นเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิ จการ งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะกิ จการ และงบกระแสเงิ นสดรวมและงบกระแสเงิ นสดเฉพาะกิ จการ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน รวมถึง
หมายเหตุซ่ ึ งประกอบด้วยสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญและเรื่ องอื่น ๆ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามลาดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดาเนิ นงานรวมและผลการดาเนิ นงานเฉพาะกิจการ
และกระแสเงิ นสดรวมและกระแสเงิ นสดเฉพาะกิ จการ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกันโดยถูกต้องตามที่ ควรในสาระสาคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้า พเจ้า ได้ป ฏิ บัติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรั บ ผิ ด ชอบของข้า พเจ้า ได้ก ล่ า วไว้ใ นวรรค
ความรั บผิ ดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการในรายงานของข้า พเจ้า
ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที่กาหนดโดย
สภาวิชาชี พบัญชี ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิ
ตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้า
ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
รายงานทางการเงิน 2562
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคื อเรื่ องต่ า งๆ ที่ มีนัยสาคัญที่ สุ ดตามดุ ลยพิ นิจเยี่ย งผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้า พเจ้า ในการ
ตรวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การส าหรั บ งวดปั จ จุ บัน ข้า พเจ้า ได้น าเรื่ อ งเหล่ า นี้ มาพิ จ ารณา
ในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ทั้งนี้ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
การซื้ อธุรกิจ
อ้างถึงหมายเหตุขอ้ 2, 3 (ก) และ 4 ของงบการเงินรวม
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 กลุ่มบริ ษทั ได้เข้าซื้ อธุ รกิ จ
ของบริ ษทั แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย เป็ นจานวนเงิน 10,163 ล้านบาท ในระหว่าง
ปี 2562 กลุ่ ม บริ ษัท ได้ป ระเมิ น มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
สิ นทรั พย์สุ ทธิ ที่ซ้ื อแล้วเสร็ จ กลุ่ มบริ ษ ทั มี สิ นทรั พย์
สุ ทธิ ที่ระบุได้ที่ได้รับตามส่ วนได้เสี ยที่ มีอานาจควบคุม
ที่ ได้มา ณ วันที่ ซ้ื อธุ รกิ จจานวนรวมทั้งสิ้ น 9,127 ล้าน
บาท

ได้ ตรวจสอบเรื่ องดังกล่ าวอย่ างไร
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง
• ประเมิ นความรู ้ ความสามารถ และความเป็ นอิ สระของ
ผูป้ ระเมินราคาอิสระของกลุ่มบริ ษทั
• ประเมินความเหมาะสมของการระบุสินทรัพย์ที่ได้มาและ
หนี้สินที่รับมา

• ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้ สินที่
รั บมาจากการซื้ อธุ รกิ จโดยพิ จารณาความเหมาะสมของ
ทั้งนี้ การบัญชี ส าหรั บการซื้ อธุ รกิ จต้องใช้ดุลยพิ นิจใน
แบบจาลองทางการเงิ น และวิ ธีการวัดมู ลค่ าที่ นามาใช้
การระบุและประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ได้มา
รวมถึงข้อสมมติหลักที่สาคัญอันได้แก่ ประมาณการอัตรา
และหนี้ สินที่ รับมาจากการซื้ อธุ รกิ จ เปรี ยบเที ยบกับสิ่ ง
การเติบโต และอัตราคิดลด
ตอบแทนที่ โอนให้ผูข้ าย ในการประเมิ นมูลค่ ายุติธรรม
กลุ่ มบริ ษ ทั ได้ว่าจ้างผูป้ ระเมิ นราคาอิ สระเพื่ อหามู ลค่ า
• ทดสอบการคานวณ
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้ สินที่รับมาจากการ
ซื้ อธุ รกิ จ เนื่ องจากความซับซ้อนของวิธีการประเมิ นมูล
• พิจารณาความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลตามมาตรฐาน
ค่ าที่ ใช้และข้อมูลที่ ใช้เกี่ ยวเนื่ องกับการใช้ดุลยพิ นิจใน
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
การกาหนดข้อสมมติ ที่มีนัยสาคัญโดยผูบ้ ริ หาร ดังนั้น
ข้าพเจ้าจึ งเห็ นว่าเรื่ องดังกล่าวเป็ นเรื่ องที่ สาคัญในการ
ตรวจสอบ
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานทางการเงิน 2562

การรับรู ้รายได้
อ้างถึงหมายเหตุ 3 (ท) ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
ได้ ตรวจสอบเรื่ องดังกล่ าวอย่ างไร
รายได้จ ากการให้เ ช่ า และการให้บ ริ ก ารเป็ นบัญ ชี ที่ มี วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง
จ านวนเงิ น ที่ เ ป็ นสาระส าคัญ ในงบการเงิ น รายได้ - การทาความเข้าใจเกี่ ยวกับกระบวนการรับรู ้รายได้โดย
ดังกล่าวขึ้นอยู่กบั สัญญาเช่าและสัญญาบริ การที่มีจานวน
การสอบถามผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้อง และอ่านตัวอย่างสัญญา
มาก ซึ่ งมีความหลากหลายของข้อตกลงและเงื่ อนไขใน
เช่ าและสัญญาบริ การ เพื่ อทาความเข้าใจข้อตกลงและ
แต่ละสัญญา รวมถึงการให้ส่วนลดค่าเช่ าและค่าบริ การ
เงื่ อนไขที่ สาคัญ เพื่อช่ วยในการระบุความเสี่ ยงจากการ
แก่ ผูเ้ ช่ า ดังนั้นความถูกต้องและครบถ้วนของการรั บรู ้
รับรู ้รายได้ที่ไม่เหมาะสมที่ เกี่ ยวข้องกับรายได้ประเภท
รายได้ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าและสัญญาบริ การดังกล่าว
ต่าง ๆ
เป็ นเรื่ องที่ขา้ พเจ้าให้ความสาคัญ
- การทดสอบการควบคุ มภายในของระบบบัญชี รายได้
รวมถึงการควบคุมหลักที่ควบคุมด้วยบุคคลากร ซึ่ งได้แก่
แต่ไม่จากัดเพียงการควบคุมการอนุมตั ิสญ
ั ญาเช่าและการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาเช่าและการบันทึกข้อมูล
เหล่านี้ เข้าสู่ ระบบบัญชี การควบคุ มในการออกใบแจ้ง
หนี้ และขั้นตอนการรับชาระเงิ น การควบคุมการอนุ มตั ิ
การให้ส่วนลดค่าเช่าและการออกใบลดหนี้
- การทดสอบการคว บคุ มด้ ว ยระบ บสาร ส นเ ท ศ
ที่ เกี่ ยวกับกระบวนการรั บรู ้ รายได้ด ้วยความช่ วยเหลื อ
ของผูเ้ ชี่ ย วชาญด้า นระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศของ
เคพี เอ็มจี ซึ่ งทาการทดสอบการควบคุ มระบบงานของ
การกาหนดราคาค่าเช่า ระบบงานของการออกใบแจ้งหนี้
และการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังการบันทึกบัญชีรับรู ้รายได้
- การสุ่ มทดสอบการบันทึ กรายได้จากการให้เช่าและการ
ให้บริ การโดยเปรี ยบเที ยบกับข้อกาหนดและเงื่ อนไขที่
ระบุในสัญญาเช่า กับเอกสารที่เกี่ยวข้องตลอดจนการรับ
ชาระเงิน และ
- การประเมิ น ความเพี ย งพอของการเปิ ดเผยข้อ มู ล ให้
เ ป็ นไ ป ต า มมา ต รฐ านการ ราย งา นทา งการเงิ น
ที่เกี่ยวข้อง
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ข้ อมูลอื่ น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิ นรวม
และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการและรายงานของผูส้ อบบัญชี ที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่ งคาดว่ารายงานประจาปี จะถูกจัดเตรี ยม
ให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่น
ตามที่ระบุขา้ งต้นเมื่อจัดทาแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่ มีสาระสาคัญกับงบการเงิ นรวมและงบการเงิ น
เฉพาะกิ จการหรื อกับความรู ้ ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่ นมี การแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่ อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้า
ต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลและขอให้ทาการแก้ไข
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มหี น้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้
สามารถจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์
การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่ จะเลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุดดาเนิ นงาน
หรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงิ นของกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั

4

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานทางการเงิน 2562

ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิ จการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุ จริ ต หรื อ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความ
เชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบ
ข้อ มู ลที่ ข ัด ต่ อ ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระส าคัญ ที่ มี อยู่ไ ด้เ สมอไป ข้อมู ลที่ ข ัด ต่ อข้อ เท็จจริ งอาจเกิ ด จากการทุ จริ ต หรื อ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ ละรายการหรื อ
ทุ กรายการรวมกันจะมี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิ จของผูใ้ ช้งบการเงิ นจากการใช้งบการเงิ นรวมและงบการเงิ น
เฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
•
ระบุ แ ละประเมิ นความเสี่ ยงจากการแสดงข้อ มู ลที่ ขดั ต่ อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระส าคัญ ในงบการเงิ น รวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิ งานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื่ อตอบสนองต่ อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพี ยงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ ไม่พบข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจาก
การทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซง
การควบคุมภายใน
•
ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ ไม่ใช่ เพื่ อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็ นต่ อความมี ประสิ ทธิ ผลของการควบคุ มภายใน
ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
•
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผบู ้ ริ ห ารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
•
สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชี ที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุ
ให้เกิ ดข้อสงสัย อย่า งมี นัยสาคัญต่ อความสามารถของกลุ่ มบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ในการดาเนิ นงานต่ อเนื่ องหรื อ ไม่
ถ้า ข้า พเจ้า ได้ข ้อ สรุ ป ว่ า มี ค วามไม่ แ น่ น อนที่ มี ส าระส าคัญ ข้า พเจ้า ต้อ งกล่ า วไว้ใ นรายงานของผู ส้ อบบัญ ชี
ของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้า
การเปิ ดเผยข้อมู ลดังกล่ า วไม่ เ พี ย งพอ ความเห็ นของข้า พเจ้า จะเปลี่ ยนแปลงไป ข้อสรุ ป ของข้า พเจ้า ขึ้ นอยู่กบั
หลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับจนถึ งวันที่ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุ การณ์ หรื อ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
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•

•

ประเมินการนาเสนอโครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการโดยรวม รวมถึงการ
เปิ ดเผยข้อ มู ลว่า งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการแสดงรายการและเหตุ การณ์ ในรู ปแบบที่ ทาให้มี
การนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรม
ทางธุ ร กิ จภายในกลุ่ มบริ ษ ทั เพื่ อแสดงความเห็ นต่ อ งบการเงิ นรวม ข้า พเจ้า รั บผิ ดชอบต่ อการกาหนดแนวทาง
การควบคุ มดู แล และการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ั บผิดชอบแต่ เพี ยงผูเ้ ดี ยวต่ อความเห็ น
ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่สาคัญซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่ มีนยั สาคัญที่ พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่ มีนยั สาคัญในระบบการควบคุ ม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับดูแลเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่ นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่า
มีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่ สื่ อสารกับผูม้ ี หน้า ที่ ในการกากับ ดู แ ล ข้า พเจ้า ได้พิจารณาเรื่ องต่ าง ๆ ที่ มีนัย ส าคัญ ที่ สุ ด ในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บาย
เรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อ
ในสถานการณ์ที่ยากที่ จะเกิ ดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทา
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะ
จากการสื่ อสารดังกล่าว

(วรรณาพร จงพีรเดชานนท์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4098
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
กรุ งเทพมหานคร
20 กุมภาพันธ์ 2563
6

รายงานทางการเงิน 2562

บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม

สิ นทรัพย์

หมายเหตุ

31 ธันวาคม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม
2561

31 ธันวาคม
2562

31 ธันวาคม
2561

649,670,842
537,300,004
997,821,590
1,520,065,160
32,176,407
3,737,034,003

2,011,203,777
45,520,769
837,338,645
1,517,268,346
26,016,862
4,437,348,399

(บาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
โครงการอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

6
7
5, 8
5
9, 20
5

2,053,237,349
1,001,374,831
1,355,706,522
3,606,333,839
8,361,607,398
16,378,259,939

3,021,030,701
45,520,769
1,278,625,107
3,168,772,085
7,787,315,457
15,301,264,119

1,000,000

11,222,888

7,357,462,849
4,809,159,317
1,557,186,704
199,188,980
2,309,616,000
5,166,689,978
104,503,446,798
1,596,512,025
1,036,491,639
20,782,536,590
377,196,868
2,226,344,210
1,631,942,264
153,554,774,222

7,045,707,212
2,853,474,276
1,908,857,872
172,924,286
4,518,469,601
108,412,457,321
1,646,079,488
1,036,491,639
14,085,954,198
414,568,118
1,899,878,950
2,400,476,442
146,406,562,291

28,022,904,562
7,886,680,686
287,324,900
1,490,936,704
3,092,280
2,309,616,000
23,014,714,771
35,146,877,316
464,352,353
11,135,836,612
279,839,914
9,000,000,000
993,043,494
241,183,206
120,276,402,798

27,620,971,880
7,886,680,686
232,499,900
1,842,607,872
3,138,420
16,220,408,363
41,029,978,438
392,174,330
5,772,809,100
313,353,879
847,923,688
193,259,505
102,355,806,061

169,933,034,161

161,707,826,410

124,013,436,801

106,793,154,460

สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและกองทุนรวม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุน้
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สิทธิการเช่า
สิ ทธิการใช้สินทรัพย์
เงินประกันการทาสัญญาเช่าช่วงทรัพย์สิน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

20
10
12
12
7
7
13, 37.2
5
14, 20
15, 20
4, 16
17, 20
18
5
30
5, 19

รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

-

13

14

รายงานทางการเงิน 2562

บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

31 ธันวาคม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม
2561

31 ธันวาคม
2562

31 ธันวาคม
2561

(บาท)
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
รายได้คา่ เช่าและค่าบริ การรับล่วงหน้า
ที่ถึงกาหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เจ้าหนี้ผรู้ ับเหมาก่อสร้าง
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

20
5
5, 21
5, 20
20

4,970,000,000
1,694,324,758
5,563,848,687
125,761,218
3,769,203,285

7,948,005,411
1,782,454,493
6,180,048,570
90,089,296
2,927,965,861

3,600,000,000
865,741,094
2,441,619,212
9,861,746,046
2,369,203,285

3,700,000,000
819,274,548
2,643,149,705
9,694,518,039
2,405,097,143

5

1,842,399,134
921,155,034
2,188,285,081
21,074,977,197

1,720,153,388
662,266,277
3,272,005,023
24,582,988,319

232,756,104
304,363,662
689,210,346
20,364,639,749

153,923,137
111,556,219
1,095,938,949
20,623,457,740

692,724,451
24,470,814,350
1,974,785,570
32,292,675,950
8,027,661,841

19,522,147,447
418,017,667
2,035,483,307
32,310,327,223
7,692,519,955

8,105,328,264
19,480,968,144
3,946,068,786
3,760,455,004

12,548,928,693
12,350,102,857
418,017,667
2,575,968,498
3,602,225,127

649,366,793
287,057,469
707,362
68,395,793,786

461,329,522
275,479,220
233,796,711
62,949,101,052

517,839,842
287,057,470
36,097,717,510

364,281,389
275,479,219
233,088,889
32,368,092,339

89,470,770,983

87,532,089,371

56,462,357,259

52,991,550,079

หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
5, 20
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวอื่น
20
เจ้าหนี้สิทธิการเช่า
5
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
30
รายได้คา่ เช่ารับล่วงหน้า
5, 34
เงินมัดจารับจากลูกค้า
5
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์
พนักงาน
22
ประมาณการหนี้สินจากการรื้ อถอนและการบูรณะ
เงินค้าประกันสิทธิการเช่า
5
รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานทางการเงิน 2562

บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
(หุ้นสามัญจานวน 4,488,000,000 หุ้น
มูลค่ า 0.5 บาทต่อหุ้น)
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
(หุ้นสามัญจานวน 4,488,000,000 หุ้น
มูลค่ า 0.5 บาทต่อหุ้น)
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

31 ธันวาคม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม
2561

31 ธันวาคม
2562

31 ธันวาคม
2561

(บาท)

23
24
24
11

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2,244,000,000

2,244,000,000

2,244,000,000

2,244,000,000

2,244,000,000
8,558,557,850

2,244,000,000
8,558,557,850

2,244,000,000
8,558,557,850

2,244,000,000
8,558,557,850

224,400,000
61,457,082,400
(355,632,169)
72,128,408,081
8,333,855,097
80,462,263,178

224,400,000
55,007,135,395
(308,073,729)
65,726,019,516
8,449,717,523
74,175,737,039

224,400,000
56,666,056,436
(141,934,744)
67,551,079,542
67,551,079,542

224,400,000
42,987,177,514
(212,530,983)
53,801,604,381
53,801,604,381

169,933,034,161

161,707,826,410

124,013,436,801

106,793,154,460

15

16

รายงานทางการเงิน 2562

บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม

2562

2561

2562

2561

(บาท)
รายได้
รายได้จากการให้เช่าและให้บริ การ
รายได้จากการให้บริ การศูนย์อาหาร

5, 25
5, 25

31,843,166,597
851,460,677

29,025,855,290
733,018,504

16,222,490,322
333,825,349

15,281,385,583
260,516,972

25
25
5, 7
5, 26

1,120,527,271
2,904,236,972
187,169,749
1,683,415,423
38,589,976,689

1,207,833,474
2,761,736,087
115,143,290
1,613,078,936
35,456,665,581

15,550,850,092
2,028,045,346
34,135,211,109

5,065,987,189
1,676,614,636
22,284,504,380

5
5

15,480,793,657
393,999,648

14,143,042,184
332,150,484

8,650,472,549
145,721,989

8,360,132,764
112,911,128

378,503,657
1,833,045,051

423,005,969
1,564,737,158

6,838,814,813
811,468,750
25,736,625,576

6,114,292,602
426,332,773
23,003,561,170

(รายได้จากการให้บริ การศูนย์อาหารรวม สาหรับงบการเงินรวม
2562: 2,169,480 พันบาท และ 2561: 1,849,088 พันบาท
รายได้จากการให้บริ การศูนย์อาหารรวม สาหรับงบการเงินเฉพาะ
กิจการ 2562: 861,803 พันบาท และ 2561: 666,542 พันบาท)

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
รายได้จากการลงทุน
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริ การ
ต้นทุนจากการให้บริ การศูนย์อาหาร
(ต้นทุนจากการให้บริ การศูนย์อาหารรวม สาหรับงบการเงินรวม
2562: 1,712,019 พันบาท และ 2561: 1,418,220 พันบาท
ต้นทุนจากการให้บริ การศูนย์อาหารรวม สาหรับงบการเงินเฉพาะ
กิจการ 2562: 673,700 พันบาท และ 2561: 518,136 พันบาท)

ต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม
ต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
ส่ วนแบ่ งกาไร (ขาดทุน)
บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

5
5, 29

12
12
30

-

-

4,498,908,542
1,183,462,145
14,478,565,225

4,218,161,364
1,184,608,506
13,875,813,762

1,340,163,899
1,089,896,163
(47,905,602)
(102,745,044)
14,145,609,410 13,440,255,530 19,656,645,884
(2,336,357,717) (2,056,902,384) (1,041,171,683)
11,809,251,693 11,383,353,146 18,615,474,201

8,408,690,618
(845,514,108)
7,563,176,510

รายงานทางการเงิน 2562

บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2562
2561
(บาท)

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
30
รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

70,596,239
70,596,239

(218,613,739)
(218,613,739)

รายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน
ที่กาหนดไว้
30
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี - สุ ทธิจากภาษี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

(26,483,672)
(105,300,086)
(218,388,483)
70,596,239
11,703,951,607 11,164,964,663 18,686,070,440

(13,880,572)
(232,494,311)
7,330,682,199

การแบ่ งปันกาไร
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรสาหรับปี

11,738,404,950
70,846,743
11,809,251,693

11,215,652,867
167,700,279
11,383,353,146

18,615,474,201
18,615,474,201

7,563,176,510
7,563,176,510

11,690,846,511

10,997,264,384

18,686,070,440

7,330,682,199

11

(176,866,113)
71,566,027
(105,300,086)

28,946,025
(220,850,836)
(191,904,811)

การแบ่ งปันกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

11

13,105,096
11,703,951,607

167,700,279
11,164,964,663

18,686,070,440

7,330,682,199

กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน (บาท)
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2.62

2.50

4.15

1.69

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2,244,000,000

-

รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

8,558,557,850

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

กาไร

4

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

รวมการเปลี่ยนแปลงในส่ วนได้ เสี ยในบริ ษทั ย่อย

ซึ่งอานาจควบคุมเปลี่ยนแปลง

การได้มาซึ่งส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

ซึ่งอานาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง

การได้มาซึ่งส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

การเปลี่ยนแปลงในส่ วนได้ เสี ยในบริษทั ย่ อย
4, 10

-

-

รวมการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น

-

-

-
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8,558,557,850

มูลค่าหุน้

ส่วนเกิน

เงินปันผลให้ผถู้ ือหุน้ ของบริ ษทั

2,244,000,000

ชาระแล้ว

ที่ออกและ

ทุนเรื อนหุน้

เพิม่ หุน้ สามัญ

การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ

บริษทั เซ็ นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

224,400,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

224,400,000

ตามกฎหมาย

ทุนสารอง

55,007,135,395

11,189,169,195

(26,483,672)

11,215,652,867

(7,072,267,834)

(789,180,044)

-

(789,180,044)

(6,283,087,790)

(6,283,087,790)

-

50,890,234,034

จัดสรร

ยังไม่ได้

กาไรสะสม

(52,507,608)

28,946,025

28,946,025

-

-

-

-

-

-

-

-

(81,453,633)

(201,194,346)

(220,850,836)

(220,850,836)

-

-

-

-

-

-

-

-

19,656,490

(บาท)

เงินลงทุน
เผื่อขาย

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

การแปลงค่า
งบการเงิน

12

งบการเงินรวม

(54,371,775)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(54,371,775)

(308,073,729)

(191,904,811)

(191,904,811)

-

-

-

-

-

-

-

-

(116,168,918)

ส่ วนเกินทุน
รวม
จากการรวมธุรกิจ องค์ประกอบอื่น
ภายใต้การ
ของ
ควบคุมเดียวกัน ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้

65,726,019,516

10,997,264,384

(218,388,483)

11,215,652,867

(7,072,267,834)

(789,180,044)

-

(789,180,044)

(6,283,087,790)

(6,283,087,790)

-

61,801,022,966

รวมส่ วน
ของบริ ษทั
ใหญ่

8,449,717,523

167,700,279

-

167,700,279

6,203,253,424

5,706,099,933

8,970,842,992

(3,264,743,059)

497,153,491

-

497,153,491

2,078,763,820

ส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม

74,175,737,039

11,164,964,663

(218,388,483)

11,383,353,146

(869,014,410)

4,916,919,889

8,970,842,992

(4,053,923,103)

(5,785,934,299)

(6,283,087,790)

497,153,491

63,879,786,786

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

18
รายงานทางการเงิน 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2,244,000,000

-

รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

-

-

8,558,557,850

-

-

-

-

-

-

-

-

กาไร

4

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

รวมการเปลี่ยนแปลงในส่ วนได้ เสี ยในบริษทั ย่ อย

ซึ่งอานาจควบคุมเปลี่ยนแปลง

การได้มาซึ่งส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

ซึ่งอานาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง

การได้มาซึ่งส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

การเปลี่ยนแปลงในส่ วนได้ เสียในบริ ษทั ย่อย
4, 10

-

-

รวมการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น

-

-

-

32

8,558,557,850

มูลค่าหุน้

ส่วนเกิน

เงินปันผลให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั

2,244,000,000

ชาระแล้ว

ที่ออกและ

ทุนเรื อนหุน้

เพิม่ หุน้ สามัญ

การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ

บริษทั เซ็ นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

224,400,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

224,400,000

ตามกฎหมาย

ทุนสารอง

61,457,082,400

11,738,404,950

-

11,738,404,950

(5,288,457,945)

(351,862,666)

-

(351,862,666)

(4,936,595,279)

(4,936,595,279)

-

55,007,135,395

จัดสรร

ยังไม่ได้

กาไรสะสม

(171,632,075)

(119,124,467)

(119,124,467)

-

-

-

-

-

-

-

(52,507,608)

(129,628,319)

71,566,027

71,566,027

-

-

-

-

-

-

-

(201,194,346)

(บาท)

เงินลงทุน
เผื่อขาย

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

การแปลงค่า
งบการเงิน

13

งบการเงินรวม

(54,371,775)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(54,371,775)

(355,632,169)

(47,558,440)

(47,558,440)

-

-

-

-

-

-

-

-

(308,073,729)

ส่ วนเกินทุน
รวม
จากการรวมธุรกิจ องค์ประกอบอื่น
ภายใต้การ
ของ
ควบคุมเดียวกัน ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้

72,128,408,081

11,690,846,510

(47,558,440)

11,738,404,950

(5,288,457,945)

(351,862,666)

-

(351,862,666)

(4,936,595,279)

(4,936,595,279)

-

65,726,019,516

รวมส่ วน
ของบริ ษทั
ใหญ่

8,333,855,097

13,105,097

(57,741,646)

70,846,743

(128,967,523)

(25,919,233)

-

(25,919,233)

(103,048,290)

(78,732,000)

(24,316,290)

8,449,717,523

ส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม

80,462,263,178

11,703,951,607

(105,300,086)

11,809,251,693

(5,417,425,468)

(377,781,899)

-

(377,781,899)

(5,039,643,569)

(5,015,327,279)

(24,316,290)

74,175,737,039

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

รายงานทางการเงิน 2562

19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2,244,000,000

-

รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

-

-

2,244,000,000

ชาระแล้ว

-

32

หมายเหตุ

ที่ออกและ

ทุนเรื อนหุ้น

กาไร

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรั บปี

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่ วนของผู้ถือหุ้น

เงินปันผลให้ผถู้ ือหุ้นของบริ ษทั

การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ถู อื หุ้น

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่ วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษทั เซ็ นทรั ลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

14

8,558,557,850

-

-

-

-

-

8,558,557,850

มูลค่าหุ ้น

ส่วนเกิน

224,400,000

-

-

-

-

-

224,400,000

ตามกฎหมาย

ทุนสารอง

42,987,177,514

7,549,295,938

(13,880,572)

7,563,176,510

(6,283,087,790)

(6,283,087,790)

41,720,969,366

(บาท)

จัดสรร

ยังไม่ได้

กาไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(212,530,983)

(218,613,739)

(218,613,739)

-

-

-

6,082,756

เงินลงทุนเผื่อขาย

ของส่วนของผูถ้ ือหุ้น

องค์ประกอบอื่น

53,801,604,381

7,330,682,199

(232,494,311)

7,563,176,510

(6,283,087,790)

(6,283,087,790)

52,754,009,972

ผูถ้ ือหุ้น

รวมส่วนของ

20
รายงานทางการเงิน 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2,244,000,000

-

รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

-

-

2,244,000,000

ชาระแล้ว

-

32

หมายเหตุ

ที่ออกและ

ทุนเรื อนหุ้น

กาไร

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรั บปี

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่ วนของผู้ถือหุ้น

เงินปันผลให้ผถู้ ือหุ้นของบริ ษทั

การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ถู อื หุ้น

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษทั เซ็ นทรั ลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

15

8,558,557,850

-

-

-

-

-

8,558,557,850

มูลค่าหุ ้น

ส่วนเกิน

224,400,000

-

-

-

-

-

224,400,000

ตามกฎหมาย

ทุนสารอง

56,666,056,436

18,615,474,201

-

18,615,474,201

(4,936,595,279)

(4,936,595,279)

42,987,177,514

(บาท)

จัดสรร

ยังไม่ได้

กาไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(141,934,744)

70,596,239

70,596,239

-

-

-

(212,530,983)

เงินลงทุนเผื่อขาย

ของส่วนของผูถ้ ือหุ้น

องค์ประกอบอื่น

67,551,079,542

18,686,070,440

70,596,239

18,615,474,201

(4,936,595,279)

(4,936,595,279)

53,801,604,381

ผูถ้ ือหุ้น

รวมส่วนของ

รายงานทางการเงิน 2562

21

22

รายงานทางการเงิน 2562

บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2562
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสาหรับปี
ปรั บรายการที่กระทบกาไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรั บ (จ่ าย)
โครงการอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒนาลดลงจากการโอน
เป็นต้นทุนขาย
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
รายได้จากการลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
ตัดจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
กาไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กาไรจากการขายเงินลงทุนชัว่ คราว
(กาไร) ขาดทุนจากการขายสิ นทรัพย์
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
การเปลีย่ นแปลงในสิ นทรั พย์และหนีส้ ิ นดาเนินงาน
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
โครงการอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
เงินมัดจารับจากลูกค้า
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดาเนินงาน
ภาษีเงินได้จ่าย
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2562
2561

11,809,251,693

11,383,353,146

18,615,474,201

7,563,176,510

1,833,045,051
7,116,898,885
(187,169,749)
811,468,750
(15,505,315)
56,981,896
(48,941,617)
(6,773,793)
(1,651,964)
(1,878,052,127)
201,691,121
(1,295,501,982)
33,609,677
192,118,451
2,336,357,717
20,957,826,694

1,564,737,158
5,905,735,427
(115,143,290)
426,332,773
34,496,992
3,890,492
(7,673,576)
(16,403,862)
(3,504,608)
(1,640,018,757)
56,735,638
(987,151,119)
74,956
2,056,902,384
18,662,363,754

3,126,548,615
(15,550,850,092)
1,183,462,145
(5,797,787)
10,097,854
(48,941,617)
(6,449,377)
1,940,977
(221,307,371)
161,729,789
1,041,171,683
8,307,079,020

3,019,600,997
(5,065,987,189)
1,184,608,506
27,112,921
1,003,589
(7,673,576)
(16,403,862)
(2,548,062)
(175,350,835)
41,667,732
845,514,108
7,414,720,839

(61,576,100)
(557,802,649)
(1,981,901,213)
614,300,093
(200,036,003)
(719,231,428)
1,982,646,600
335,141,886
(13,653,850)
20,355,714,030
(2,584,463,889)
17,771,250,141

75,037,114
201,745,226
(1,362,139,329)
(919,442,407)
(143,915,969)
599,208,342
1,588,333,205
606,140,848
(3,878,100)
19,303,452,684
(2,164,122,589)
17,139,330,095

(154,685,158)
(371,507,438)
(77,065,754)
46,466,546
(281,584,155)
1,670,240,626
158,229,877
(8,171,333)
9,289,002,231
(1,011,133,105)
8,277,869,126

14,388,903
(116,385,138)
(40,639,756)
224,442,115
21,999,978
443,391,444
281,497,922
(2,737,300)
8,240,679,007
(952,917,935)
7,287,761,072

รายงานทางการเงิน 2562

บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
เงินปั นผลรับ
เงินลงทุนชัว่ คราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
เงินสดรับคืนจากหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุน้
เงินสดรับคืนจากการลดมูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับชาระคืนเงินให้กยู้ มื จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิ ทธิการเช่า
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
และสิ ทธิ การเช่า
เงินสดจ่ายชาระเจ้าหนี้สิทธิ การเช่า
เงินสดรับจากการขายสิ ทธิ การเช่าและอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินประกันการทาสัญญาเช่าช่วงทรัพย์สิน
เงินสดจ่ายเพื่อชาระเจ้าหนี้ผรู้ ับเหมาก่อสร้าง
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริ ษทั ย่อย
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกัน
ดอกเบี้ยจ่าย
เงินปั นผลจ่ายให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
เงินสดรับจากการออกหุน้ สามัญของบริ ษทั ย่อยให้กบั
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดจ่ายจากการเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ยในความเป็ นเจ้าของใน
บริ ษทั ย่อยที่ไม่ได้มีผลทาให้สูญเสี ยการควบคุม
เงินสดที่ผเู ้ ช่าจ่ายเพื่อลดจานวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกูย้ มื จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินและผูล้ งทุนสถาบัน
เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินและผูล้ งทุนสถาบัน
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

41,234,236
1,053,942,734
(947,371,608)
(2,126,027,397)
(2,309,616,000)
(98,298,426)
560,349,250
(551,299,493)
(6,282,122,909)
(211,075,777)
(3,676,086)
(3,290,602,281)

4

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

20,982,103
913,380,125
2,910,997,710
(75,348,250)
21,889,868
(2,147,314,306)
(44,818,286)
43,635,398
(56,202,750)
62,650,403
(4,811,278,120)
(182,411,550)
(3,765,670,031)

619,243,022
15,069,828,537
(483,696,024)
(457,057,682)
(2,309,616,000)
300,000
(73,125,000)
560,349,250
(17,041,303,614)
10,238,284,064
(948,387,196)
(136,837,230)
(1,461,698,012)

529,621,744
5,970,034,001
2,910,997,710
(2,749,828,202)
10,640,000
(2,147,314,306)
43,635,398
(7,983,564,480)
9,109,875,642
(844,454,465)
(101,245,974)
(401,368,771)

(228,220,975)
(228,220,975)
(418,017,667)
(33,333,333)
136,554,305
68,760,493
(1,221,972,671) (1,436,670,415)
(9,710,732,944)
(15,896,220,765) (18,449,704,860)

(69,669,249)
93,000,870
(9,000,000,000)
(908,341,308)
(6,308,725,572)

(42,075,833)
(33,333,333)
47,497,500
(999,183,741)
3,319,932,890

(1,124,478,908)
(4,936,199,019)

(1,235,887,039)
(6,282,449,843)

10,222,888
(966,667,807)
(5,014,931,019)

(610,576,876)
(6,282,449,843)

(377,481,898)

497,153,491

(24,616,290) (4,053,923,103)
(2,709,608)
(820,863)
1,228,327,392
75,807,000
(330,000,000)
32,638,778,000 24,828,865,411
(29,826,878,273) (12,569,734,572)
(2,665,956,615) 1,884,320,645

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

17

(1,852,916)
7,037,890,496
(11,301,007,571)
26,700,000,000
(19,705,028,571)
(3,330,676,489)

(820,863)
10,361,121,600
(21,910,071,788)
21,100,000,000
(12,133,600,000)
(10,101,707,933)

23

24

รายงานทางการเงิน 2562

บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

6

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2562
2561
(790,927,239)
3,021,030,701
(176,866,113)
2,053,237,349

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2562
2561

(บาท)
573,945,880
(1,361,532,935)
2,011,203,777
2,418,138,796
28,946,025
3,021,030,701
649,670,842
-

505,986,029
1,505,217,748
2,011,203,777
-

รายการทีไ่ ม่กระทบเงินสด

ในระหว่ างปี สิ น้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
กลุ่มบริ ษทั ได้มาซึ่งอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สิ ทธิการเช่า และสิ ทธิ การใช้สินทรัพย์ในราคาทุนเป็ นจานวนเงินรวม 7,834.0 ล้านบาท
(2561: 9,587.7 ล้ านบาท) ซึ่งในจานวนนี้กลุ่มบริ ษทั ได้มาโดยจ่ายเงินสดเป็ นจานวนเงินรวม 7,191.8 ล้านบาท (2561: 8,759.3 ล้ านบาท) และต้นทุนการกูย้ มื ที่
เกี่ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์จานวนเงินรวม 82.3 ล้านบาท (2561: 93.4 ล้ านบาท) และคงค้างเป็ นเจ้าหนี้ผรู ้ ับเหมาก่อสร้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ น
จานวนเงินรวม 584.3 ล้านบาท (2561: 735.0 ล้ านบาท)
บริ ษทั ได้มาซึ่งอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สิ ทธิการเช่าและสิ ทธิ การใช้สินทรัพย์ในราคาทุนเป็ นจานวนเงินรวม 2,263.8 ล้านบาท (2561:
1,854.6 ล้ านบาท) ซึ่งในจานวนนี้บริ ษทั ได้มาโดยจ่ายเงินสดเป็นจานวนเงินรวม 1,645.8 ล้านบาท (2561: 1,347.1 ล้ านบาท) และต้นทุนการกูย้ มื ที่เกี่ยวข้องกับการ
ได้มาของสิ นทรัพย์จานวนเงินรวม 6.1 ล้านบาท (2561: 56.3 ล้ านบาท) และคงค้างเป็ นเจ้าหนี้ผรู้ ับเหมาก่อสร้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นจานวนเงินรวม 600.4
ล้านบาท (2561: 451.2 ล้ านบาท)
กลุ่มบริ ษทั ได้มีการก่อสร้างโครงการอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒนาในราคาทุนเป็ นจานวนเงินรวม 635.6 ล้านบาท (2561: 2,595.4 ล้ านบาท) ซึ่งในจานวนนี้
กลุ่มบริ ษทั ได้มาโดยจ่ายเงินสดเป็นจานวนเงินรวม 457.8 ล้านบาท (2561: 1,362.1 ล้ านบาท) โอนจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เป็ นจานวนเงินรวม 259.5 ล้านบาท (2561: 934.9 ล้ านบาท) ต้นทุนการกูย้ มื ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์จานวนเงินรวม 82.1 ล้านบาท (2561: 90.3 ล้ าน
บาท) และคงค้างเป็นเจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจานวนเงินรวม 177.7 ล้านบาท (2561: 208.1 ล้ านบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานทางการเงิน 2562

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ

สารบัญ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทางบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
การซื้ อธุรกิจและส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนอื่น
ลูกหนี้การค้า
โครงการอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและกองทุนรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุน้
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สิ ทธิ การเช่า
สิ ทธิ การใช้สินทรัพย์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
เจ้าหนี้อื่น
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ทุนเรื อนหุน้
สารอง
ส่ วนงานดาเนินงานและการจาแนกรายได้
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
19
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ
32
33
34
35
36
37
38
39

สารบัญ
เงินปันผล
เครื่ องมือทางการเงิน
การให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
คดีฟ้องร้อง
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงั ไม่ได้ใช้
การจัดประเภทรายการใหม่

20
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
1

ข้ อมูลทั่วไป
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ บริ ษทั เซ็นทรัล โฮลดิ้ง จากัด (ถือหุ น้ ร้อยละ 26.2) ซึ่ งเป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้น
ในประเทศไทย
บริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิจหลักเกี่ยวกับการเป็ นผูพ้ ฒั นาโครงการใหม่ ๆ และรับบริ หารโครงการต่าง ๆ โดยก่อสร้างอาคาร
สานักงานและอาคารศูนย์การค้าเพื่อให้เช่า ให้บริ การด้านสาธารณู ปโภคภายในศูนย์การค้า ให้บริ การศูนย์อาหาร
และให้คาปรึ กษาด้านการบริ หารและการจัดการอสังหาริ มทรัพย์ รายละเอียดของบริ ษทั ย่อย กองทุนรวม บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้าและกิ จการอื่ นที่ เกี่ ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้เปิ ดเผยเพิ่ มเติ มไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ข้อ 5, 10 และ 12 และมีรายละเอียดดังนี้

ชื่ อกิจการ
บริ ษทั ย่ อยทางตรง
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จากัด
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จากัด
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา เรี ยลตี้ จากัด
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิ เบศร์ จากัด
บริ ษทั เซ็นทรัล ฟู้ดอเวนิว จากัด
บริ ษทั เซ็นทรัล เวิลด์ จากัด
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จากัด
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี จากัด
(อยู่ระหว่ างชาระบัญชี)
บริ ษทั ซี พีเอ็น เรซซิ เด้นซ์ จากัด
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
บริ ษทั ซี พีเอ็น โกบอล จากัด
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร์ จากัด

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศ
ที่กจิ การจัดตั้ง

(1) (4)
(1) (2) (4)
(2) (6)
(1) (2) (4)
(4)
(1) (2) (4) (7)
(1) (4)

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

100.0
100.0
44.0
100.0
100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
44.0
100.0
100.0
100.0
100.0

(1) (2) (4)
(10)
(1) (2) (4)
(6)
(1) (2)

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

100.0
100.0
100.0
100.0
93.3

100.0
100.0
100.0
100.0
93.3
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บริษทั ถือหุ้นร้ อยละ
2562
2561
(ร้ อยละ)
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่ อกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั ย่ อยทางตรง (ต่ อ)
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น จากัด
(1) (2) (4) (10)
บริ ษทั ซี พีเอ็น พัทยา จากัด
(1) (2) (4) (7)
บริ ษทั ซี พีเอ็น เลิร์นนิ่ง เซ็นเตอร์ จากัด
(9)
(อยู่ระหว่ างชาระบัญชี)
บริ ษทั ซี พีเอ็น ระยอง จากัด
(1) (2) (4)
บริ ษทั ซี พีเอ็น โคราช จากัด
(1) (2) (4)
บริ ษทั ซี พีเอ็น เอสเตท จากัด
(6)
บริ ษทั ซี พีเอ็น เรซซิ เด้นซ์ ขอนแก่น จากัด
(6)
บริ ษทั สวนลุม พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด
(1)
บริ ษทั พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์ จากัด
(6)
บริ ษทั ศาลาแดง พร็ อพเพอร์ต้ ี แมนเนจเม้นท์ จากัด
(1)
บริ ษทั ซี พีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ จากัด
(11)
บริ ษทั ดาราฮาร์เบอร์ จากัด
(6)
บริ ษทั ซี พีเอ็น พัทยา โฮเทล จากัด
(7)
บริ ษทั ชนะคุณ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
(1)
บริ ษทั ซี พีเอ็น วิลเลจ จากัด
(1)
บริ ษทั คอมมอน กราวด์ (ประเทศไทย) จากัด
(2)
บริ ษทั ย่ อยทางอ้ อม
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา เรี ยลตี้ จากัด
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร์ จากัด
บริ ษทั บางนา เซ็นทรัล พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด
บริ ษทั โกบอล รี เทล ดีเวลล็อปเม้นท์ แอนด์
อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ด
บริ ษทั โกบอล คอมเมอล์เชียล พร็ อพเพอร์ต้ ี
ลิมิเต็ด
บริ ษทั ซี พีเอ็น คอมเพล็กซ์ จากัด
บริ ษทั ซี พีเอ็น ซิ ต้ ี จากัด

ประเทศ
ที่กจิ การจัดตั้ง

บริษทั ถือหุ้นร้ อยละ
2562
2561
(ร้ อยละ)

ไทย
ไทย

78.1
100.0

78.1
100.0

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
78.0
90.0
100.0
100.0
65.0
100.0
100.0
70.0
-

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
63.0
90.0
86.0
100.0
65.0
100.0
100.0
100.0
100.0

(2) (6)
(1) (2)
(1) ถึง (5)

ไทย
ไทย
ไทย

56.0
4.4
99.9

56.0
4.4
99.9

(6)

ฮ่องกง

100.0

100.0

(6)
(6)
(6)

ฮ่องกง
ไทย
ไทย

100.0
99.9
99.9

100.0
99.9
99.9
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่ อกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั ย่ อยทางอ้ อม (ต่ อ)
บริ ษทั ซี .เอส.ซิ ต้ ี จากัด
(1)
บริ ษทั ซี พีเอ็น เรซซิ เด้นซ์ แมเนจเมนท์ จากัด
(12)
CPN Ventures Sdn. Bhd.
(8)
Central Plaza i-City Real Estate Sdn. Bhd.
(6)
บริ ษทั แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด
(1) (2) (3) (4)
(มหาชน)
(8)
บริ ษทั เบ็ล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
(1) (10)
บริ ษทั เบ็ล แอสเซทส์ จากัด
(6)
บริ ษทั สเตอร์ลิง อีควิต้ ี จากัด
(1)
บริ ษทั จี แลนด์ พร็ อพเพอร์ต้ ี แมเนจเม้นท์ จากัด
(1)
บริ ษทั พระราม 9 สแควร์ จากัด
(1)
บริ ษทั พระราม 9 สแควร์ โฮเต็ล จากัด
(7)
บริ ษทั จีแลนด์ รี ท แมเนจเม้นท์ จากัด
(11)
บริ ษทั รัชดา แอสเซทส์ โฮลดิ้ง จากัด
(6)
Chipper Global Limited
(6)
กองทุนรวม
กองทุนรวมธุรกิจไทย 4

(6)
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ประเทศ
ที่กจิ การจัดตั้ง

บริษทั ถือหุ้นร้ อยละ
2562
2561
(ร้ อยละ)

ไทย
ไทย
มาเลเซี ย
มาเลเซี ย

100.0
100.0
100.0
60.0

100.0
100.0
100.0
60.0

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
บริ ติชเวอร์จิน

67.5
79.6
100.0
100.0
100.0
93.1
99.9
100.0
100.0
100.0

67.5
79.6
100.0
100.0
100.0
93.1
99.9
100.0
100.0
-

ไทย

100.0

100.0
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ลักษณะธุรกิจ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
2

ก่อสร้างอาคารสานักงานและอาคารศูนย์การค้าเพื่อให้เช่า
ให้บริ การด้านสาธารณู ปโภคภายในศูนย์การค้า
ก่อสร้างห้องชุดพักอาศัยและอาคารร้านค้าเพื่อให้เช่า
ให้บริ การศูนย์อาหาร
ให้บริ การสวนสนุกและสวนน้ าบนศูนย์การค้า
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ธุรกิจโรงแรม
ให้คาปรึ กษาด้านการบริ หารและการจัดการอสังหาริ มทรัพย์
ให้บริ การด้านการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์สาหรับการขายบ้านพร้อมที่ดินและหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย
ให้บริ การจัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
บริ หารงานนิติบุคคลอาคารชุด และนิติบุคคลบ้านจัดสรร

เกณฑ์ การจัดทางบการเงิน

(ก) เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
งบการเงิ น นี้ จัด ท าขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ ง แนวปฏิ บัติ ท างการบัญ ชี ที่ ป ระกาศใช้
โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ ง
ใหม่น้ นั มีผลให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ของกลุ่มริ ษทั ซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่ องบ
การเงินของกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จาก
สั ญ ญาที่ ท ากับ ลู ก ค้า (“TFRS 15”) เป็ นครั้ งแรกแทนมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 18 เรื่ อ ง รายได้ (“TAS 18”)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง (“TAS 11”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้อง รายละเอียดของนโยบายการบัญชีได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ท)
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
กลุ่มบริ ษทั ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 โดยใช้วิธีปรับปรุ งย้อนหลัง ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั
จะถือปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการทุกงวดที่แสดงเปรี ยบเทียบ
ตาม TFRS 15 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้เมื่อลูกค้ามีอานาจควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การ ด้วยจานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ ง
ตอบแทนที่ กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะมีสิทธิ ได้รับ และมีการใช้วิจารณญาณในการพิจารณาการรับรู ้รายได้จากการขาย
อาหารและเครื่ องดื่ม เกี่ยวกับการพิจารณาว่ารายการค้าที่กลุ่มบริ ษทั ทารายการในลักษณะการเป็ นตัวแทนมากกว่า
การเป็ นตัวการหรื อไม่ โดยพิจารณาว่ากลุ่มบริ ษทั ควบคุมสิ นค้าก่อนส่ งมอบให้กบั ลูกค้าหรื อไม่ ในขณะที่ TAS 18
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่ามีความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ มีนยั สาคัญของความเป็ นเจ้าของในสิ นค้า การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวส่ งผลให้รายได้จากการให้บริ การศูนย์อาหารและต้นทุนจากการให้บริ การศูนย์อาหารลดลงเท่ากันในงบ
กาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จรวมสาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นจานวนเงิ น 1,318 ล้านบาท (2561: 1,117
ล้ านบาท) และในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นจานวนเงิน 528
ล้านบาท (2561: 406 ล้ านบาท) ตามลาดับ ซึ่ งการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญชี ดงั กล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมี
สาระสาคัญต่องบการเงิน
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผลบังคับใช้ใน
งวดปั จจุบนั มาถือปฏิ บตั ิ ในการจัดทางบการเงิ นนี้ ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออก
และปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของ กลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 38
(ข) สกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานและนาเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้จดั ทาเป็ นเงินบาทซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของบริ ษทั
(ค) การใช้ วิจารณญาณและการประมาณการ
ในการจัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณ
การและข้อสมมติ หลายประการ ซึ่ งมี ผลกระทบต่ อการปฏิ บตั ิ ตามนโยบายการบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ ผลที่
เกิ ดขึ้ นจริ งอาจแตกต่างจากที่ ประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทางบการเงิ นจะได้รับการ
ทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
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ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่ งมีความเสี่ ยงอย่างมี
นัยสาคัญที่ จะส่ งผลให้ตอ้ งมี การปรับปรุ งที่ มีสาระสาคัญในมูลค่ าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในปี บัญชี
ถัดไป ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ ต่อไปนี้
หมายเหตุขอ้ 3 (บ), 30
หมายเหตุขอ้ 3 (ต)
หมายเหตุขอ้ 3 (ด), 22
หมายเหตุขอ้ 4
หมายเหตุขอ้ 16

การรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ และการคาดการณ์กาไรทางภาษีในอนาคตที่จะนา
ขาดทุนทางภาษีไปใช้ประโยชน์
การรับรู ้รายการและการวัดมูลค่าประมาณการหนี้สิน
การวัดมูลค่าภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
เกี่ยวกับข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
การซื้ อบริ ษทั ธุรกิจ และ
การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมเกี่ยวกับการใช้ขอ้ สมมติที่สาคัญในการ
ประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
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3

นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
นโยบายการบัญชีที่นาเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบตั ิโดยสม่าเสมอสาหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

(ก) เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) และส่ วนได้เสี ยของกลุ่ม
บริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรวมธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั บันทึ กบัญชี สาหรับการรวมธุ รกิ จตามวิธีซ้ื อ เมื่อการควบคุมถูกโอนไปยังกลุ่มบริ ษทั ยกเว้นในกรณี ที่
เป็ นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
การควบคุมเกิ ดขึ้ นเมื่อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิ ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ ยวข้องกับกิ จการนั้นและมี
ความสามารถในการใช้อานาจเหนื อกิจการนั้นทาให้เกิดผลกระทบต่อจานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั วันที่
ซื้ อกิจการคือวันที่อานาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยังผูซ้ ้ื อ การกาหนดวันที่ซ้ื อกิจการและการระบุเกี่ยวกับการ
โอนอานาจควบคุมจากฝ่ ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ ายหนึ่งต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง
ค่าความนิ ยมถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ื อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ซ่ ึ งรวมถึงการรับรู ้จานวน
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ หักด้วยมูลค่าสุ ทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและ
หนี้สินที่รับมาซึ่ งวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ื อ กาไรจากการซื้ อในราคาต่ากว่ามูลค่ายุติธรรมรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที
สิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ตอ้ งวัดด้วยมูลค่ ายุติธรรมของสิ นทรั พย์ที่โอนไปหนี้ สินที่ กลุ่มบริ ษทั ก่ อขึ้ นเพื่ อจ่ายชาระ
ให้แก่เจ้าของเดิ ม และส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของที่ ออกโดยกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ สิ่งตอบแทนที่ โอนให้ยงั รวมถึ ง
มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
สิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้ อธุรกิจ และวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม
ณ ทุกวันที่รายงานการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
หนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้ นของบริ ษทั ที่ ถูกซื้ อที่ รับมาจากการรวมธุ รกิ จ รับรู ้เป็ นหนี้ สินหากมีภาระผูกพันในปั จจุบนั ซึ่ ง
เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
27

33

34

รายงานทางการเงิน 2562
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ต้นทุ นที่ เกี่ ยวข้องกับการซื้ อของกลุ่ มบริ ษทั ที่ เ กิ ดขึ้ นซึ่ งเป็ นผลมาจากการรวมธุ ร กิ จ เช่ น ค่ าที่ ปรึ กษากฎหมาย
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึ กษาอื่น ๆ ถือเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
หากการบันทึ กบัญชี เ มื่ อเริ่ มแรกส าหรั บการรวมธุ ร กิ จไม่ เ สร็ จสมบู ร ณ์ ภ ายในวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่
การรวมธุ รกิจเกิดขึ้น กลุ่มบริ ษทั ประมาณการมูลค่าของรายการซึ่ งข้อมูลทางบัญชี ยงั ไม่สมบูรณ์เพื่อรายงาน มูลค่า
ประมาณการดังกล่าวจะถูกปรั บปรุ ง หรื อรับรู ้สินทรัพย์ หรื อหนี้ สินเพิ่ มเติ มในระหว่างช่ วงระยะเวลาในการวัด
มูลค่า เพื่อสะท้อนผลของข้อมูลเพิ่มเติ มที่ ได้รับเกี่ยวกับข้อเท็จจริ งและสถานการณ์แวดล้อมที่ มีอยู่ ณ วันที่ซ้ื อ ซึ่ ง
ข้อมูลดังกล่าวมีผลต่อการวัดมูลค่าของจานวนต่าง ๆ ที่เคยรับรู ้ไว้ ณ วันที่ซ้ื อ
การซื ้อแบบทยอยซื ้อ
ในการรวมธุรกิจที่ดาเนิ นการสาเร็ จจากการทยอยซื้ อ กลุ่มบริ ษทั ต้องวัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยของเงินลงทุนที่กลุ่มบริ ษทั
ถืออยูใ่ นผูถ้ ูกซื้ อก่อนการรวมธุรกิจใหม่ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อและรับรู ้ผลกาไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นในกาไร
หรื อขาดทุ น มูลค่ าของส่ วนได้เสี ยในผูถ้ ูกซื้ อก่ อนการรวมธุ รกิ จที่ เคยรั บรู ้ในกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ นจะถูกจัด
ประเภทใหม่เป็ นกาไรหรื อขาดทุนด้วยเกณฑ์เดียวกันเสมือนว่าได้ขายเงินลงทุนดังกล่าวออกไป
การรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
การรวมธุ รกิ จภายใต้การควบคุมเดี ยวกันบันทึ กบัญชี โดยใช้วิธีเสมื อนว่าเป็ นวิธีการรวมส่ วนได้เสี ย โดยวิธีการ
ดังกล่าวผูซ้ ้ื อต้องรับรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินของธุ รกิจที่ ถูกซื้ อด้วยมูลค่าตามบัญชี ของธุ รกิ จดังกล่าวตามงบการเงิ น
รวมของบริ ษทั ใหญ่ในลาดับสู งสุ ด ณ วันที่ เกิ ดรายการ ส่ วนต่างระหว่างมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของธุ รกิ จที่ ถูกนามา
รวมดังกล่าวกับค่าตอบแทนที่ จ่ายรับรู ้เป็ นส่ วนเกิ นหรื อส่ วนขาดจากการรวมธุ รกิ จภายใต้การควบคุมเดี ยวกันใน
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น รายการส่ วนเกิ นหรื อส่ วนขาดจะถูกโอนไปยังกาไรสะสมเมื่อมีการขายเงิ นลงทุนในธุ รกิ จที่ ซ้ื อ
ดังกล่าวไป
ผลการดาเนิ นงานของธุ ร กิ จที่ ถูกซื้ อ จะรวมอยู่ในงบการเงิ นรวมของผูซ้ ้ื อนับตั้งแต่ วนั ที่ ต้นงวดของงบการเงิ น
เปรี ยบเที ยบหรื อวันที่ ธุรกิ จเหล่านั้นอยู่ภายใต้การควบคุ มเดี ยวกันแล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า จนถึงวันที่ การ
ควบคุมสิ้ นสุ ด
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บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ ยวข้องกับกิ จการนั้นและมีความสามารถในการใช้อานาจเหนื อกิ จการนั้นทาให้
เกิดผลกระทบต่อจานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมนับ
แต่วนั ที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลง
ส่ วนได้ เสี ยที่ไม่ มอี านาจควบคุม
ณ วันที่ซ้ื อธุรกิจ กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมตามอัตราส่ วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มา
จากผูถ้ ูกซื้ อ
การเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั ที่ไม่ทาให้กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยอานาจการควบคุมจะบันทึก
บัญชีโดยถือเป็ นรายการในส่ วนของเจ้าของ
การสู ญเสี ยการควบคุม
เมื่อกลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สินของบริ ษทั ย่อยนั้นออก
รวมถึงส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมและส่ วนประกอบอื่นในส่ วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ย่อยนั้น กาไร
หรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อย
เดิมที่ยงั คงเหลืออยูใ่ ห้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสี ยการควบคุม
ส่ วนได้ เสี ยในเงินลงทุนที่บันทึ กตามวิธีส่วนได้ เสี ย
ส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในเงินลงทุนที่บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย ประกอบด้วยส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
บริ ษทั ร่ วมเป็ นกิจการที่กลุ่มบริ ษทั มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญโดยมีอานาจเข้าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับ
นโยบายทางการเงินและการดาเนิ นงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรื อควบคุมร่ วมในนโยบายดังกล่าว การร่ วมค้า
เป็ นการร่ วมการงานที่กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมร่ วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิ ในสิ นทรัพย์สุทธิ ของการร่ วมการงาน
นั้นมากกว่าการมีสิทธิ ในสิ นทรัพย์และภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการร่ วมการงานนั้น

29

35

36

รายงานทางการเงิน 2562

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าบันทึ กบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสี ย โดยรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกด้วยราคาทุน
ซึ่ งรวมถึ งต้นทุ นการทารายการ ภายหลังการรั บรู ้ รายการเริ่ มแรก ส่ วนแบ่ งกาไรหรื อขาดทุ นและกาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่นของเงินลงทุนที่บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที่ กลุ่ม
บริ ษทั สู ญเสี ยความมีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญ หรื อการควบคุมร่ วม
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้หรื อค่าใช้จ่ายที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทางบการเงินรวม กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผลมาจาก
รายการกับบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้ากันถูกตัดรายการกับเงิ นลงทุ นเท่าที่ กลุ่มบริ ษทั มีส่วนได้เสี ยในกิ จการที่ ถูก
ลงทุนนั้น ขาดทุนที่ ยงั ไม่เกิ ดขึ้ นจริ งถูกตัดรายการในลักษณะเดี ยวกับกาไรที่ ยงั ไม่เกิ ดขึ้ นจริ ง แต่เท่าที่ เมื่อไม่มี
หลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น
(ข) เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงิ นที่ใช้ในการดาเนิ นงานของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ นที่ เ ป็ นตัวเงิ นและเป็ นเงิ นตราต่ า งประเทศ ณ วันที่ ร ายงานแปลงค่ า เป็ นสกุ ลเงิ น ที่ ใ ช้ใ น
การดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ ไม่เป็ นตัวเงิ นซึ่ งเกิ ดจากรายการบัญชี ที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศซึ่ งบันทึ กตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่า ให้รับรู ้เป็ นกาไรหรื อขาดทุนในงวดบัญชีน้ นั
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หน่ วยงานในต่ างประเทศ
สิ นทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิยมและรายการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้น
จากการซื้ อหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตรา
ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า บันทึกในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นรายการผลต่าง
จากอัตราแลกเปลี่ยนในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น จนกว่ามีการจาหน่ ายเงิ นลงทุนนั้นออกไป ยกเว้นผลต่างจากการแปลง
ค่าที่ถูกปันส่ วนให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
เมื่ อหน่ วยงานต่ างประเทศถู กจาหน่ ายส่ วนได้เสี ยทั้งหมดหรื อเพี ยงบางส่ วนที่ ทาให้สู ญเสี ยการควบคุ มความมี
อิ ทธิ พลอย่า งมี ส าระส าคัญ หรื อการควบคุ มร่ วมกัน ผลสะสมของผลต่ า งจากอัตราแลกเปลี่ ย นที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
หน่ วยงานต่ างประเทศนั้นต้องถู กจัดประเภทเป็ นกาไรหรื อขาดทุ นโดยเป็ นส่ วนหนึ่ งของกาไรขาดทุ นจากการ
จาหน่าย หากกลุ่มบริ ษทั จาหน่ายส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเพียงบางส่ วนแต่ยงั คงมีการควบคุม ผลสะสมต้องถูกปั น
สัดส่ วนให้กบั ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ที่ไม่มีอานาจควบคุม หากกลุ่มบริ ษทั จาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมหรื อการร่ วมค้า
เพียงบางส่ วนโดยที่กลุ่มบริ ษทั ยังคงมีอิทธิ พลหรื อการควบคุมร่ วมที่มีสาระสาคัญอยู่ กลุ่มบริ ษทั ต้องจัดประเภทยอด
สะสมบางส่ วนที่เกี่ยวข้องเป็ นกาไรหรื อขาดทุน
รายการที่เป็ นตัวเงินที่เป็ นลูกหนี้ หรื อเจ้าหนี้ กบั หน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่ งรายการดังกล่าวมิได้คาดหมายว่าจะมี
แผนการชาระหนี้ หรื อไม่มีความเป็ นไปได้ว่าจะชาระเงินในอนาคตอันใกล้ กาไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
จากรายการทางการเงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็ นส่ วนหนึ่ งของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู ้
ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น จนกว่ามีการ
จาหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
(ค) อนุพนั ธ์
อนุพนั ธ์ได้ถูกนามาใช้เพื่อจัดการความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ เกิด
จากกิจกรรมดาเนิ นงาน กิจกรรมจัดหาเงิน และกิจกรรมลงทุน อนุพนั ธ์ไม่ได้มีไว้เพื่อค้า อย่างไรก็ตามอนุพนั ธ์ที่
ไม่เข้าเงื่อนไข การกาหนดให้เป็ นเครื่ องมือป้องกันความเสี่ ยงถือเป็ นรายการเพื่อค้า
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อนุพนั ธ์จะถูกบันทึกบัญชี เมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทารายการดังกล่าวบันทึกในกาไร
หรื อขาดทุ นเมื่ อเกิ ดขึ้ น การวัดมูลค่ าใหม่ภายหลังการบันทึ กครั้ งแรกใช้มูลค่ ายุติธรรม กาไรหรื อขาดทุ นจาก
การวัดมูลค่าใหม่ให้เป็ นมูลค่ายุติธรรมบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนทันที
หากมี ราคาตลาด มูลค่ ายุติธรรมของสัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่ างประเทศล่วงหน้าถื อตามราคาตลาดของสัญ ญา
ล่วงหน้า ณ วันที่รายงาน ในกรณี ที่ไม่มีราคาตลาด ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยการคิดลดจากผลต่างระหว่างราคา
ล่วงหน้าตามสัญญา กับราคาล่วงหน้าของสัญญาปั จจุบนั ณ วันที่รายงานที่ครบกาหนดในวันเดียวกัน โดยใช้อตั รา
ดอกเบี้ยประเภทที่ใช้กบั ธุรกรรมการเงินที่ปลอดความเสี่ ยง เช่น พันธบัตรรัฐบาล
(ง)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสดในงบกระแสเงิ นสดประกอบด้วย ยอดเงิ นสด ยอดเงิ นฝากธนาคารประเภท
เผื่อเรี ยก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารซึ่ งจะต้องชาระคืนเมื่อทวงถามถือเป็ น
ส่ วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

(จ) ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้รับรู ้เมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่ งตอบแทนตามสัญญา หากกลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้
ก่อนที่จะมีสิทธิ ที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่ งตอบแทน จานวนสิ่ งตอบแทนนั้นจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ที่เกิดจาก
สัญญา
ลูกหนี้แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้ หกั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ ซึ่ งประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชาระหนี้ และ
การคาดการณ์เกี่ยวกับการชาระหนี้ในอนาคตของลูกค้า หนี้สูญจะถูกตัดจาหน่ายเมื่อเกิดขึ้น
(ฉ) โครงการอสังหาริ มทรั พย์ ระหว่ างการพัฒนา
โครงการอสังหาริ มทรั พย์ระหว่างการพัฒนาคื อโครงการที่ ถืออสังหาริ มทรั พย์ไว้ดว้ ยความตั้งใจในการพัฒ นา
เพื่อการขายในการดาเนิ นธุ รกิจปกติ อสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒนาวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะ
ได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับคือราคาขายโดยประมาณหักด้วยต้นทุนที่เกิดขึ้นในการขาย
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ต้นทุนของโครงการอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒนาประกอบด้วย ต้นทุนของแต่ละโครงการ รวมต้นทุนจาก
การได้มา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ต้นทุนการกูย้ ืม และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้นทุนการกูย้ ืมซึ่ งกูม้ าโดยเฉพาะ
เพื่อใช้ในโครงการอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒนารวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกระทัง่ การพัฒนาสาเร็ จ
(ช) เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษัทย่ อยและกองทุนรวม บริ ษัทร่ วมและการร่ วมค้ า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและกองทุนรวม บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั บันทึกบัญชี
โดยใช้วิธีราคาทุน ส่ วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า ในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ ละตราสารทุนอื่น
ตราสารหนี้ ซ่ ึ งกลุ่มบริ ษทั ตั้งใจและสามารถถือจนครบกาหนด จัดประเภทเป็ นเงิ นลงทุ นที่ จะถือจนครบกาหนด
เงินลงทุนที่ จะถือจนครบกาหนดแสดงในราคาทุนตัดจาหน่ายหักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่าง
ระหว่างราคาทุนที่ซ้ื อมากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้ จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งตลอดอายุของ
ตราสารหนี้ที่เหลือ
ตราสารทุ น ซึ่ งเป็ นหลัก ทรั พ ย์ใ นความต้อ งการของตลาด นอกเหนื อ จากที่ ถื อ ไว้เ พื่ อ ค้า หรื อตั้ง ใจถื อ ไว้จ น
ครบกาหนด จัด ประเภทเป็ นเงิ นลงทุ นเผื่ อขาย ภายหลังการรั บ รู ้ มูลค่ า ในครั้ งแรกเงิ นลงทุ นเผื่ อขายแสดงใน
มูลค่ ายุติธรรม และการเปลี่ ยนแปลงที่ ไม่ใช่ ผ ลขาดทุ นจากการด้อยค่ าและผลต่ างจากสกุลเงิ นตราต่ างประเทศ
ของรายการที่ เ ป็ นตัว เงิ น บัน ทึ ก โดยตรงในส่ ว นของผู ถ้ ื อ หุ ้น ส่ ว นผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า และผลต่ า งจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน เมื่อมีการตัดจาหน่ายเงินลงทุน จะรับรู ้ผลกาไรหรื อ
ขาดทุนสะสมที่ เคยบันทึ กในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นโดยตรงเข้ากาไรหรื อขาดทุน ในกรณี ที่เป็ นเงิ นลงทุนประเภทที่ มี
ดอกเบี้ยจะบันทึกดอกเบี้ยในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่ งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินสาหรับหลักทรัพย์เผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้ อ ณ วันที่รายงาน

33

39

40

รายงานทางการเงิน 2562

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
การจาหน่ ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจานวนเงินสุ ทธิ ที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกาไรหรื อขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ จะถูกบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั จาหน่ายบางส่ วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคานวณต้นทุนสาหรับเงินลงทุนที่จาหน่ายไปและ
เงินลงทุนที่ยงั ถืออยูใ่ ช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักปรับใช้กบั มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยูท่ ้ งั หมด
(ซ) อสังหาริ มทรั พย์ เพือ่ การลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่อสังหาริ มทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรื อจากมูลค่าที่
เพิ่มขึ้นหรื อทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติหรื อจัดหาสิ นค้าหรื อให้บริ การหรื อใช้ในการบริ หารงาน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่ งอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและต้นทุนทางตรงอื่นเพื่อให้อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนอยูใ่ นสภาพพร้อม
ใช้งานและรวมถึงต้นทุนการกูย้ ืม
ค่าเสื่ อมราคาจะบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน ซึ่ งคานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสิ นทรัพย์
แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
อาคารและส่ วนปรับปรุ ง

20 - 30 ปี

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างก่อสร้าง
กาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน คื อผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจาก
การจาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยรับรู ้สุทธิ เป็ นรายได้อื่นในกาไรหรื อขาดทุน
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ฌ) ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
การรั บรู้ และการวัดมูลค่ า
สิ นทรั พย์ ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาทุ นรวมถึ งต้นทุ นทางตรงที่ เกี่ ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรั พย์ ต้นทุ นของการก่ อสร้ างสิ นทรั พย์ที่กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรั พย์
เพื่อให้สินทรัพย์น้ นั อยูใ่ นสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้ อถอน การขนย้าย การบูรณะ
สถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์และต้นทุนการกูย้ ืม สาหรับเครื่ องมือที่ควบคุมโดยลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ซ่ ึ งไม่สามารถทางาน
ได้โดยปราศจากลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์น้ นั ถือว่าลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ดงั กล่าวเป็ นส่ วนหนึ่งของอุปกรณ์
ส่ วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันจะบันทึกแต่ละ
ส่ วนประกอบที่มีนยั สาคัญแยกต่างหากจากกัน
กาไรหรื อขาดทุ นจากการจาหน่ า ยที่ ดิ น อาคารและอุ ปกรณ์ คื อผลต่ า งระหว่า งสิ่ งตอบแทนสุ ท ธิ ที่ไ ด้รั บ จาก
การจาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู ้สุทธิ เป็ นรายได้อื่นในกาไรหรื อขาดทุน
การจัดประเภทไปยังอสั งหาริ มทรั พย์ เพื่อการลงทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานจากอสังหาริ มทรั พย์ที่มีไว้ใช้งานไปยังอสังหาริ มทรัพย์เพื่ อการลงทุ น ต้องวัด
มูลค่าอสังหาริ มทรัพย์น้ นั ด้วยราคาทุนและจัดประเภทเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
สิ นทรั พย์ ที่เช่ า
การเช่าซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ได้รับส่ วนใหญ่ของความเสี่ ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้นๆ ให้จดั
ประเภทเป็ นสัญญาเช่าการเงิน ส่ วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทาสัญญาเช่าการเงินบันทึ กเป็ นสิ นทรัพย์
ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงิ นขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า หัก
ด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ชาระจะแยกเป็ นส่ วนที่ เป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงิ น และ
ส่ วนที่ จะหักจากหนี้ ตามสัญญา เพื่อทาให้อตั ราดอกเบี้ ยแต่ ละงวดเป็ นอัตราคงที่ สาหรั บยอดคงเหลื อของหนี้ สิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกาไรหรื อขาดทุน
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ต้ นทุนที่เกิดขึน้ ในภายหลัง
ต้นทุ นในการเปลี่ ย นแทนส่ ว นประกอบจะรั บรู ้ เ ป็ นส่ วนหนึ่ งของมู ลค่ า ตามบัญชี ข องรายการที่ ดิ น อาคารและ
อุปกรณ์ ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากรายการนั้น
และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่ อถือ ชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจาหน่ายตามมูลค่า
ตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบารุ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจาจะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
เมื่อเกิดขึ้น
ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคานวณจากมูลค่าเสื่ อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรัพย์
หรื อต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุน คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณ
ของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
อาคารและส่ วนปรับปรุ ง
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง เครื่ องใช้สานักงาน และยานพาหนะ

20 ปี
5 - 15 ปี

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้ นรอบ
ปี บัญชี และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
(ญ) ค่ าความนิยม
ค่าความนิ ยมที่เกิดจากการซื้ อกิจการของบริ ษทั ย่อย การรับรู ้มูลค่าเริ่ มแรกของค่าความนิ ยม ได้อธิ บายในหมายเหตุ
ข้อ 4 (ก) ภายหลังจากการรั บรู ้เริ่ มแรก ค่าความนิ ยมจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุ นหักผลขาดทุ นจากการด้อยค่ า
สะสม สาหรับเงินลงทุนที่บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย มูลค่าตามบัญชี ของค่าความนิ ยมรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชี ของ
เงินลงทุน และผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนต้องไม่ถูกปั นส่ วนให้สินทรัพย์ใด ๆ ที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของมูลค่า
ตามบัญชีของเงินลงทุนรวมถึงค่าความนิยม
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ฎ) สิทธิการเช่ า
สิ ทธิ การเช่าแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ค่ าตัดจาหน่ าย
ค่าตัดจาหน่ายรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของสัญญาเช่าดังนี้
สิ ทธิ การเช่าที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
สิ ทธิ การเช่าที่ดิน

30 ปี
25 - 40 ปี

(ฏ) สิทธิการใช้ สินทรั พย์
สิ ทธิ การใช้สินทรัพย์แสดงในราคาทุน หักค่าตัดจาหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ค่ าตัดจาหน่ าย
ค่าตัดจาหน่ายคานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อจานวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่ า ตัด จาหน่ า ยรั บรู ้ ใ นกาไรหรื อขาดทุ นโดยวิ ธี เ ส้ นตรงซึ่ งโดยส่ ว นใหญ่ จะสะท้อ นรู ปแบบที่ ค าดว่า จะได้รั บ
ประโยชน์ เ ชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากสิ นทรั พ ย์น้ ันตามระยะเวลาที่ คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ ทธิ การใช้
สิ นทรัพย์ โดยเริ่ มตัดจาหน่ายสิ ทธิ การใช้สินทรัพย์เมื่อสิ นทรัพย์น้ นั พร้อมที่จะให้ประโยชน์
ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดงั นี้
สิ ทธิ การใช้สินทรัพย์

10 - 40 ปี

วิธีการตัดจาหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้ นรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ฐ)

การด้ อยค่ า
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ รายงานว่ามีขอ้ บ่ งชี้ เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่
ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้ จะทาการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สาหรับค่าความนิ ยมจะประมาณมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เมื่อมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ หรื อมูลค่าตามบัญชี ของหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสดสู งกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นเผื่อขาย ซึ่ งได้บนั ทึ กในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น และมีความ
ชัดเจนว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ่ งเคยบันทึ กในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นจะถูกบันทึ กในกาไรหรื อ
ขาดทุนโดยไม่ตอ้ งปรับกับยอดสิ นทรัพย์ทางการเงิ นดังกล่าว ยอดขาดทุนที่บนั ทึกในกาไรหรื อขาดทุนเป็ นผลต่าง
ระหว่างราคาทุ นที่ ซ้ื อกับมูลค่ ายุติธรรมในปั จจุ บันของสิ นทรั พย์ หักขาดทุ นจากการด้อยค่ าของสิ นทรั พ ย์ทาง
การเงินนั้น ๆ ซึ่ งเคยรับรู ้แล้วในกาไรหรื อขาดทุน
การคานวณมูลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคื น
มู ลค่ า ที่ ค าดว่าจะได้รับคื นของหลักทรั พย์ที่ถือไว้จนกว่าจะครบกาหนด ค านวณโดยการหามู ลค่ าปั จจุ บันของ
ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ทางการเงินสาหรับหลักทรัพย์เผื่อขาย คานวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิ น หมายถึงมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์หรื อ
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคานึ งภาษี
เงิ นได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่ อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่ มีต่อสิ นทรัพย์
สาหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื่นจะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคื น
รวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้องด้วย
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง
และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน สิ นทรัพย์ทางการเงิ น
ที่เป็ นตราสารทุนที่จดั ประเภทเป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู ้โดยตรงในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ขาดทุ นจากการด้อยค่ า ของสิ นทรั พ ย์ที่ไ ม่ ใ ช่ สิ นทรั พ ย์ทางการเงิ นอื่ น ๆ ที่ เ คยรั บรู ้ ในงวดก่ อนจะถู กประเมิ น
ณ ทุกวันที่ ที่ออกรายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการที่ ใช้ในการคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ
เพี ยงเท่ าที่ มูลค่ าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์ไม่เกิ นกว่ามูลค่ าตามบัญชี ภายหลังหักค่ าเสื่ อมราคาหรื อค่ าตัดจาหน่ า ย
เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
(ฑ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
หนี้สินประเภทมีดอกเบี้ยแสดงในราคาทุน
(ฒ) เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
(ณ) หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
หนี้ สินที่เกิดจากสัญญาเป็ นภาระผูกพันที่จะต้องโอนสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั ลูกค้า หนี้ สินที่เกิดจากสัญญารับรู ้เมื่อ
กลุ่มบริ ษทั ได้รับชาระหรื อมีสิทธิ ที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่ งตอบแทนที่เรี ยกคืนไม่ได้จากลูกค้าก่อนที่กลุ่ม
บริ ษทั รับรู ้รายได้ที่เกี่ยวข้อง
(ด) ผลประโยชน์ ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายพนักงานในกาไรหรื อขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาที่พนักงานได้ทางานให้กบั กิจการ
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ถูกคานวณแยกต่างหากเป็ นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทางานของพนักงานในงวดปัจจุบนั และงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์
ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั
การคานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้น้ นั จัดทาโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ ได้รับ
อนุ ญาตเป็ นประจาทุ กปี โดยวิธีคิดลดแต่ ละหน่ วยที่ ประมาณการไว้ ผลจากการคานวณอาจทาให้กลุ่มบริ ษทั มี
สิ นทรัพย์เกิดขึ้น ซึ่ งการรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์จะใช้มูลค่าปั จจุบนั ของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีในรู ปของการได้รับคืน
ในอนาคตจากโครงการหรื อการหักการสมทบเข้าโครงการในอนาคต ในการคานวณมูลค่าปั จจุบนั ของประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจได้มีการพิจารณาถึงความต้องการเงินทุนขั้นต่าสาหรับโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริ ษทั
ในการวัดมูลค่ าใหม่ของหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิ กาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจะถูกรั บรู ้ รายการในกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ นทันที กลุ่มบริ ษทั กาหนดดอกเบี้ ยจ่ ายของ
หนี้ สิ นผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุ ทธิ โดยใช้อตั ราคิ ด ลดที่ ใ ช้วดั มู ลค่ าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
ณ ต้นปี โดยคานึ งถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิ ซ่ ึ งเป็ นผลมาจากการสมทบเงิน
และการจ่ ายชาระผลประโยชน์ ดอกเบี้ ยจ่ ายสุ ทธิ และค่ าใช้จ่ายอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู ้
รายการในกาไรหรื อขาดทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรื อการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่
เกี่ยวข้องกับการบริ การในอดีต หรื อ กาไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้กาไรและขาดทุนจากการจ่ายชาระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ ระยะสั้ นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทางานให้ หนี้ สินรับรู ้ดว้ ยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่าย
ชาระ หากกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุ มานที่ จะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจากการที่
พนักงานได้ทางานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ต) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้ สินจะรับรู ้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกิดขึ้น
ในปั จจุ บัน อันเป็ นผลมาจากเหตุ การณ์ ในอดี ต ซึ่ งสามารถประมาณจานวนของภาระผูกพันได้อย่างน่ า เชื่ อถื อ
และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชาระภาระผูกพันดังกล่าว
ประมาณการหนี้ สินพิ จารณาจากการคิ ดลดกระแสเงิ นสดที่ จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิ ดลดในตลาดปั จจุ บนั
ก่อนคานึงถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจานวนที่อาจประเมินได้ ในตลาดปัจจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยง
ที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่ วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลา ที่ผา่ นไปรับรู ้เป็ นต้นทุนทางการเงิน
ประมาณการหนีส้ ิ นจากการรื ้อถอนและการบูรณะ
บริ ษทั รับรู ้ประมาณการหนี้ สินค่ารื้ อถอนอาคารและสิ่ งปลูกสร้างด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการของต้นทุ น
ค่ ารื้ อถอนที่ จะเกิ ดขึ้ น ณ วันสิ้ นสุ ดสัญญาเช่ า หนี้ สินค่ ารื้ อถอนที่ รับรู ้ คิดมาจากประมาณการต้นทุ นค่ ารื้ อถอน
ในอนาคต โดยมีสมมติฐานต่าง ๆ เช่น ต้นทุนประมาณการรื้ อถอน ระยะเวลารื้ อถอน อัตราคิดลด และอัตราเงินเฟ้ อ
ในอนาคต ประมาณการหนี้ สินจากการรื้ อถอนและการบูรณะดังกล่าว ได้มีการคิ ดลดกระแสเงิ นสด เพื่อให้เป็ น
มูลค่าปัจจุบนั และแสดงเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนสิ นทรัพย์
(ถ) การวัดมูลค่ ายุติธรรม
กลุ่มบริ ษทั กาหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผูป้ ระเมิน
มูลค่าซึ่ งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนยั สาคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดทางด้านการเงิน
กลุ่ มผูป้ ระเมิ นมู ลค่ า มี การทบทวนข้อมู ลที่ ไ ม่ ส ามารถสังเกตได้ และปรั บปรุ งการวัด มู ลค่ า ที่ มีนัย ส าคัญอย่า ง
สม่าเสมอ หากมีการใช้ขอ้ มูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรื อการตั้งราคากลุ่ม ผู ้
ประเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุ นข้อสรุ ปเกี่ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัดลาดับ
ชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนยั สาคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั
เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน กลุ่มบริ ษทั ได้ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้
•
•
•

ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน
อย่างเดียวกัน
ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่ สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) สาหรับ
สิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ (ข้อมูลที่ไม่สามารถ
สังเกตได้)

หากข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินถูกจัดประเภทลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่
แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดี ยวกันตามลาดับชั้นของมู ลค่ า
ยุติธรรมของข้อมูลที่อยูใ่ นระดับต่าสุ ดที่มีนยั สาคัญสาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น
(ท) รายได้
รายได้รับรู ้เมื่อลูกค้ามีอานาจควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การด้วยจานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กลุ่มบริ ษทั คาด
ว่าจะมีสิทธิ ได้รับซึ่ งไม่รวมจานวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม ภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุ ทธิ จากส่ วนลดการค้า และ
ส่ วนลดตามปริ มาณ
การให้ เช่ า
รายได้ค่าเช่าจากเงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์รับรู ้ในงบกาไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญา
เช่ า ค่าใช้จ่ายเริ่ มแรกที่ เกิ ดขึ้ นเป็ นการเฉพาะเพื่อให้เกิ ดสัญญาเช่ ารั บรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ งของรายได้ค่าเช่ าทั้งสิ้ นตาม
สัญญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นรับรู ้เป็ นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ ึ งค่าเช่านั้นเกิดขึ้น
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
การให้ บริ การ
รายได้การให้บริ การรับรู ้เมื่อลูกค้ามีอานาจควบคุมในบริ การด้วยจานวนเงิ นที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่ กลุ่มบริ ษทั
คาดว่าจะมีสิทธิ ได้รับซึ่ งไม่รวมจานวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุ ทธิ
จากส่ วนลดการค้า และส่ วนลดตามปริ มาณ รายได้จากการให้บริ การรับรู ้ตลอดช่ วงเวลาหนึ่ ง เมื่อได้ให้บริ การแก่
ลูกค้าแล้ว
การให้ บริ การศูนย์ อาหาร
รายได้จากการให้บริ การศูนย์อาหาร รับรู ้เป็ นรายได้เมื่อจาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่มให้ลูกค้าแล้วเสร็ จ กลุ่มบริ ษทั
ทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการให้บริ การศูนย์อาหาร รายได้รวมรวมความถึงรายได้ที่เป็ นยอดรวมแบบตัวการจากการที่
กลุ่มบริ ษทั ทาหน้าที่เป็ นตัวแทน
การขายอสั งหาริ มทรั พย์
รายได้จากการขายโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์รับรู ้เมื่องานก่อสร้างเสร็ จตามสัญญาและได้โอนกรรมสิ ทธิ์ ให้กบั
ผูซ้ ้ื อแล้ว
การลงทุน
รายได้จากการลงทุนประกอบด้วยเงิ นปั นผลและดอกเบี้ ยรับจากการลงทุนและเงิ นฝากธนาคาร โดยเงิ นปั นผลรับ
บันทึกในกาไรหรื อขาดทุนในวันที่ กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับเงิ นปั นผล และดอกเบี้ยรับบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
ตามเกณฑ์คงค้าง
(ธ) ต้ นทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทานองเดียวกันบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นใน
กรณี ที่มีการบันทึ กเป็ นต้นทุนส่ วนหนึ่ งของสิ นทรัพย์ อันเป็ นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง
หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ดงั กล่าวก่อนที่จะนามาใช้เองหรื อเพื่อขาย
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(น) สัญญาเช่ าดาเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่ าดาเนิ นงานบันทึ กในกาไรหรื อขาดทุ นโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่ า ประโยชน์ที่
ได้รับตามสัญญาเช่ าจะรั บรู ้ ในกาไรหรื อขาดทุ นเป็ นส่ วนหนึ่ งของค่ าเช่ าทั้งสิ้ นตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่ า
ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นนามารวมคานวณจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับการ
ยืนยันการปรับค่าเช่า
การประเมินว่ าข้ อตกลงประกอบด้ วยสั ญญาเช่ าหรื อไม่
ณ วัน ที่ เ ริ่ ม ต้น ข้อ ตกลงกลุ่ ม บริ ษ ัท จะพิ จ ารณาว่ า ข้อ ตกลงดัง กล่ า วประกอบด้ว ยสั ญ ญาเช่ า หรื อ มี สั ญ ญาเช่ า
เป็ นส่ วนประกอบหรื อไม่ โดยพิ จารณาจากสิ นทรั พย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิ บตั ิ ตามข้อตกลงนั้น
ขึ้ นอยู่กบั การใช้สินทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะนาไปสู่ สิทธิ ในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทาให้
กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์
ณ วันที่เริ่ มต้นข้อตกลง หรื อ มีการประเมินข้อตกลงใหม่กลุ่มบริ ษทั แยกค่าตอบแทนสาหรับสัญญาเช่า และส่ วนที่
เป็ นองค์ประกอบอื่ นโดยใช้มูลค่ ายุติ ธรรมเป็ นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริ ษทั สรุ ปว่าเป็ นสัญญาเช่ าการเงิ น
แต่ ไ ม่ ส ามารถแบ่ ง แยกจ านวนดัง กล่ า วได้อ ย่ า งน่ า เชื่ อ ถื อ ให้ รั บ รู ้ สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ในจ านวนที่ เ ท่ า กับ
มูลค่ ายุติธรรมของสิ นทรั พย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจานวนหนี้ สินจะลดลงตามจานวนที่ จ่า ย
และต้นทุนทางการเงินตามนัยจากหนี้สินจะรับรู ้โดยใช้อตั ราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั
(บ) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้สาหรับปี ประกอบด้วยภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงิ นได้
ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเว้นแต่ในส่ วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้อง
ในการรวมธุรกิจ หรื อ รายการที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษี เ งิ นได้ข องงวดปั จจุ บันได้แ ก่ ภาษี ที่ค าดว่าจะจ่ ายชาระหรื อได้รับช าระ โดยค านวณจากกาไรหรื อขาดทุ น
ประจาปี ที่ตอ้ งเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่ในรายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุ งทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อน ๆ
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี้ สิ น และจานวนที่ ใ ช้เ พื่ อความมุ่ งหมายทางภาษี ภาษี เ งิ นได้ร อการตัด บัญชี จะไม่ ถู ก รั บรู ้ เ มื่ อเกิ ด จาก
ผลแตกต่างชัว่ คราวต่ อไปนี้ การรับรู ้ค่าความนิ ยมในครั้ งแรก การรับรู ้สินทรัพย์หรื อหนี้ สินในครั้ งแรกซึ่ งเป็ น
รายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาไรขาดทุนทางบัญชีหรื อทางภาษี และผลแตกต่างที่
เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย และการร่ วมค้า หากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัด มู ล ค่ า ของภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ต ้อ งสะท้อ นถึ ง ผลกระทบทางภาษี ที่ จ ะเกิ ด จากลัก ษณะวิ ธี การที่
กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ายชาระหนี้ สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ สิ้นรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี วดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการโดย
ใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
ในการกาหนดมู ลค่ า ของภาษี เ งิ นได้ข องงวดปั จจุ บันและภาษี เ งิ นได้ร อการตัด บัญชี กลุ่ มบริ ษ ทั ต้องค านึ ง ถึ ง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่ นอนและอาจทาให้จานวนภาษีที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มขึ้ น และมีดอกเบี้ ยที่ ตอ้ ง
ชาระ กลุ่มบริ ษทั เชื่ อว่าได้ต้ งั ภาษี เงิ นได้คา้ งจ่ ายเพี ยงพอสาหรั บภาษี เงิ นได้ที่จะจ่ ายในอนาคต ซึ่ งเกิ ดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปั จจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมิน
นี้ อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกี่ ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต
ข้อมูลใหม่ ๆ อาจจะทาให้กลุ่มบริ ษทั เปลี่ยนการตัดสิ นใจโดยขึ้นอยู่กบั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายที่ มีอยู่
การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สามารถหักกลบได้เมื่อกิ จการมีสิทธิ ตาม
กฎหมายที่ จะนาสิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้ของงวดปั จจุ บนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษี เงิ นได้ของงวดปั จจุ บนั และภาษี
เงิ นได้น้ ี ประเมิ นโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษี หน่ วยงานเดี ยวกันสาหรั บหน่ วยภาษี เดี ยวกันหรื อหน่ วยภาษี ต่างกัน
สาหรับหน่ วยภาษีต่างกันนั้นกิ จการมีความตั้งใจจะจ่ายชาระหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั ด้วย
ยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชาระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตจะมี
จานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว กาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตต้องพิจารณาถึง
การกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น กาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตหลังปรับปรุ งการกลับรายการผล
แตกต่างชัว่ คราวที่พิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริ ษทั ย่อยในกลุ่มบริ ษทั แล้วอาจมีจานวนไม่เพียงพอที่จะบันทึก
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ท้ งั จานวน สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับ
ลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
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(ป) กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กลุ่มบริ ษทั แสดงกาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานสาหรับหุ ้นสามัญ กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรหรื อ
ขาดทุนของผูถ้ ือหุน้ สามัญของกลุ่มบริ ษทั ด้วยจานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกจาหน่ายระหว่างปี
(ผ) บุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรื อกิ จการที่ มีอานาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมหรื อมีอิทธิ พลอย่างมีสาระสาคัญในการตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หารของกลุ่มบริ ษทั หรื อ บุคคลหรื อ
กิ จ การที่ อ ยู่ ภ ายใต้ก ารควบคุ ม เดี ย วกัน หรื อ อยู่ ภ ายใต้อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี ส าระส าคัญ เดี ย วกัน กับ กลุ่ ม บริ ษ ัท หรื อ
กลุ่มบริ ษทั มี อานาจควบคุ มหรื อควบคุมร่ วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม หรื อมี อิทธิ พลอย่างมี สาระสาคัญในการ
ตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หารต่อบุคคลหรื อกิจการนั้น
(ฝ) รายงานทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ผลการดาเนินงานของส่ วนงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารของกลุ่มบริ ษทั (ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้าน
การดาเนิ นงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่ วนงานดาเนิ นงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปั นส่ วน
อย่า งสมเหตุ ส มผล รายการที่ ไ ม่ ส ามารถปั นส่ วนได้ส่ วนใหญ่ เ ป็ นรายการทรั พ ย์สิ นส านักงานใหญ่ ค่ า ใช้จ่า ย
สานักงานใหญ่ และสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินภาษีเงินได้
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4

การซื้ อธุรกิจและส่ วนได้ เสี ยที่ไม่ มอี านาจควบคุม

(ก) การซื้อธุรกิจ
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 กลุ่มบริ ษทั ได้เข้าซื้ อธุรกิจของบริ ษทั แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั
ย่อย (“แกรนด์ คาแนล แลนด์”) ซึ่ งเป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โดยบริ ษทั ซี พีเอ็น พัทยา จากัด
(“ซี พีเอ็น พัทยา”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั โดยซี พีเอ็น พัทยาได้ซ้ื อหุ ้นเป็ นจานวน 3,278.13 ล้านหุ ้น คิ ดเป็ น
สัดส่ วนร้อยละ 50.43 ของหุ น้ ที่ออกแล้วจาหน่ายแล้วทั้งหมดของแกรนด์ คาแนล แลนด์ ในราคาหุ น้ ละ 3.10 บาท
รวมเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 10,162.21 ล้านบาทและชาระค่าหุน้ ทั้งจานวนแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ซึ่ งเป็ นวันที่
กลุ่มบริ ษทั เสร็ จสิ้ นการซื้ อธุรกิจ
ค่าความนิ ยมส่ วนใหญ่เนื่ องจากการมีอานาจควบคุมในแกรนด์ คาแนล แลนด์ จะทาให้ส่งเสริ มศักยภาพทางการเงิ น
และเพิ่ มฐานกระแสเงิ นสดเพื่ อสร้ างผลตอบแทนให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นในระยะยาวและช่ วยเพิ่มขี ดความสามารถในการ
แข่งขันทางธุรกิจ รวมถึงการเข้าลงทุนในโครงการต่าง ๆ ที่มีขนาดใหญ่ข้ ึน เพื่อช่วยให้อตั ราการเติบโตทางธุรกิจ และ
ผลการดาเนินงานเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ ทั้งนี้ไม่มีค่าความนิยมที่คาดว่าจะนามาหักเป็ นค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกาหนดให้ผบู ้ ริ หารทาการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ หนี้สินและหนี้ สิน
ที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุได้ ณ วันที่ซ้ื อธุ รกิจ กลุ่มบริ ษทั ได้จา้ งผูป้ ระเมินราคาอิสระเพื่อหามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
และหนี้ สินที่ได้มา ภายในระยะเวลาในการวัดมูลค่า (measurement period) ซึ่ งต้องไม่เกินหนึ่ งปี นับตั้งแต่วนั ที่ ซ้ื อ
กิจการเพื่อสะท้อนผลของข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับเกี่ยวกับข้อเท็จจริ งและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซ้ื อ โดย
ข้อมูลดังกล่าวมีผลต่อการวัดมูลค่าของจานวนต่างๆ ที่เคยรับรู ้ไว้ ณ วันที่ซ้ื อกิจการ ทั้งนี้การประเมินมูลค่าสิ นทรัพย์
สุ ทธิ ของ แกรนด์ คาแนล แลนด์ ที่ได้มาเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ได้ดาเนินการเสร็ จสิ้ นในระหว่างปี 2562
ข้อมูลของสิ่ งตอบแทนทั้งหมดที่ โอนให้และมูลค่าที่ รับรู ้ ณ วันที่ ซ้ื อสาหรับสิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้ สินที่ รั บมา
แต่ละประเภทที่สาคัญ มีดงั นี้
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สิ นทรั พย์ ที่ได้ มาและหนีส้ ิ นที่รับมา
มูลค่ ายุตธิ รรมเดิม
ที่รับรู้

มูลค่ ายุตธิ รรม
ใหม่
(ล้ านบาท)

452
777
3,150
4,304
952
2,520
440
22,973
499
109
147
38

452
777
3,409
4,304
952
2,526
440
22,708
499
109
147
38

-

(1,585)
(8,602)
(5,756)
(32)
(2,044)
(244)
18,098

(1,585)
(8,602)
(5,756)
(32)
(2,044)
(244)
18,098

-

(8,971)
9,127
1,036
10,163

(8,971)
9,127
1,036
10,163

-

สินทรั พย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
โครงการอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
เงินให้กยู้ ืมระยะยาว
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ ทธิ การเช่า
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ ืม
รายได้รับล่วงหน้า
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ สุทธิที่ระบุได้
หั ก ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมที่ได้มา
(ร้อยละ 49.57)
รวมสิ นทรัพย์ ที่ระบุได้ ที่ได้ รับ
ค่าความนิยมจากการซื้ อธุรกิจ
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่ ายุตธิ รรมเดิม
ที่รับรู้
เงินสดสุ ทธิ ที่ได้มาจากการซื้ อธุรกิจ
เงินสดที่จ่าย
กระแสเงินสดจ่ ายสุ ทธิ

452
(10,163)
(9,711)

มูลค่ ายุตธิ รรม
ใหม่
(ล้ านบาท)
452
(10,163)
(9,711)

ผลแตกต่ าง
-

กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินราคามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้ สินที่รับมาจากการซื้ อธุ รกิจ โดยผูป้ ระเมิน
ราคาอิ สระแล้วเสร็ จในระหว่างปี 2562 และกลุ่มบริ ษทั ได้ปรั บมูลค่ ายุติธรรมใหม่สาหรั บสิ นทรั พย์ที่ได้มาและ
หนี้ สินที่รับมาตามรายงานการประเมินที่เสร็ จสมบูรณ์ ดังนั้นมูลค่าธุ รกิจที่ซ้ื อมารวมถึงการปั นส่ วนของราคาซื้ อได้
มีการปรับปรุ งในระหว่างปี 2562 ซึ่ งรายการปรับปรุ งดังกล่าวไม่มีผลกระทบที่ เป็ นสาระสาคัญต่องบแสดงฐานะ
การเงินรวม งบกาไรขาดทุนรวมและกาไรต่อหุน้ รวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
(ข) การซื้อส่ วนได้ เสียที่ไม่ มีอานาจควบคุม
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 กลุ่มบริ ษทั ได้ทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของบริ ษทั แกรนด์ คาแนล แลนด์
จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (“แกรนด์ คาแนล แลนด์”) ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยมีระยะเวลาการรับซื้ อตั้งแต่วนั ที่ 25 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 หลังจากปิ ดการเสนอ
ซื้ อในเดือนพฤศจิกายน 2561 กลุ่มบริ ษทั ได้ซ้ื อส่ วนได้เสี ยในแกรนด์ คาแนล แลนด์ เพิ่มเติมร้อยละ 17.1 เป็ นเงินสด
จานวน 3,445 ล้านบาท ทาให้สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของเพิ่มขึ้ นจากร้อยละ 50.43 เป็ นร้อยละ 67.53 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมลดลงเป็ นจานวน 3,094.64 ล้านบาท กาไรสะสมลดลงเป็ นจานวน 350.34 ล้านบาท
ไปยังส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นของกลุ่ มบริ ษทั เป็ นจานวนเงิ น 3,444.98 ล้านบาท ซึ่ งเกิ ดจากการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของ
เจ้าของในแกรนด์ คาแนล แลนด์ สาหรับงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
5

บุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
เพื่ อวัต ถุ ประสงค์ในการจัดทางบการเงิ น บุ ค คลหรื อกิ จการเป็ นบุ ค คลหรื อกิ จการที่ เ กี่ ย วข้องกันกับกลุ่ มบริ ษทั
หากกลุ่มบริ ษทั มี อานาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรื อมี อิทธิ พลอย่างมี สาระสาคัญต่อ
บุ คคลหรื อกิ จการในการตัดสิ นใจทางการเงิ นและการบริ หารหรื อในทางกลับกัน หรื อกลุ่มบริ ษทั อยู่ภายใต้การ
ควบคุมเดียวกันหรื ออยูภ่ ายใต้อิทธิ พลอย่างมีสาระสาคัญเดียวกันกับบุคคลหรื อกิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้ อาจเป็ น
รายบุคคลหรื อเป็ นกิจการ
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ความสัมพันธ์ที่มีกบั บริ ษทั ย่อย กองทุ นรวม บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าได้เปิ ดเผยในหมายเหตุ ขอ้ 1, 10 และ 12
สาหรับความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ หารสาคัญและบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น มีดงั นี้
ชื่ อกิจการ

ประเทศที่จดั ตั้ง/
ลักษณะความสั มพันธ์
สั ญชาติ
ไทย
เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ และ
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั

บริ ษทั เซ็นทรัล โฮลดิ้ง จากัด
บริ ษทั สรรพสิ นค้าเซ็นทรัล จากัด
บริ ษทั ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์ สโตร์ จากัด
บริ ษทั เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จากัด
บริ ษทั เซ็นทรัลซูปเปอร์สโตร์ จากัด
บริ ษทั พาวเวอร์ บาย จากัด
บริ ษทั ซี อาร์ซี สปอร์ต จากัด
บริ ษทั ซี อาร์ซี เพาเวอร์ รี เทล จากัด
บริ ษทั บีทูเอส จากัด
บริ ษทั ออฟฟิ ซ คลับ (ไทย) จากัด
บริ ษทั เอิร์ธแคร์ จากัด
บริ ษทั ซี อาร์ เชียงใหม่ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั เซ็นทรัลการ์เม้นท์แฟคทอรี่ จากัด
บริ ษทั แซมโซไนท์ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั โรงแรม เซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงแรม เซ็นทรัลเวิลด์ จากัด
บริ ษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากัด
บริ ษทั เซ็นทรัล ฟู้ด รี เทล จากัด
บริ ษทั ฟู้ดส์ กิมมิคส์ จากัด
บริ ษทั ห้องอาหารซากุระ จากัด
บริ ษทั ฟู้ดส์ เอคเซ็ลเล็นท์ จากัด
บริ ษทั เซ็นทรัลอินเตอร์ พัฒนา จากัด
บริ ษทั โรบินสัน จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เซ็นทรัลวัตสัน จากัด
บริ ษทั เอฟแอนด์ดี อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
บริ ษทั ฟู้ดส์ เฟสติวลั จากัด
50
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ชื่ อกิจการ

ประเทศที่จดั ตั้ง/
สั ญชาติ
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

บริ ษทั ฟู้ดส์ มิลเลนเนี่ยม จากัด
บริ ษทั เซ็นทรัล รี เทล คอร์ปอเรชัน่ จากัด
บริ ษทั แฟรี่ พลาซ่า จากัด
บริ ษทั สยาม รี เทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จากัด
บริ ษทั อยุธยาเกษตรธานี จากัด
บริ ษทั สเเควร์ริทซ์ พลาซ่า จากัด
บริ ษทั แวนเทจ กราวด์ จากัด
บริ ษทั พาราวินเซอร์ จากัด
บริ ษทั สปาเกตตี้ แฟคทอรี่ จากัด
บริ ษทั ฟูจิ ดิลิเชียส ครี เอชัน่ จากัด
บริ ษทั ซี เอ็มจี มาร์เก็ตติ้ง จากัด
บริ ษทั ซี อาร์ซี ไทวัสดุ จากัด
บริ ษทั เซ็นเรสเตอร์รองโฮลดิ้ง จากัด
บริ ษทั ซี อาร์จี อินเตอร์เนชัน่ แนล ฟู้ด จากัด
บริ ษทั ฟู้ดแพชชัน่ จากัด
บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จากัด
บริ ษทั ซี เคเอส โฮลดิ้ง จากัด
บริ ษทั แกรนด์ ฟอร์จูน จากัด
บริ ษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

Mitsubishi Estate Asia Pte. Ltd.
ผูบ้ ริ หารสาคัญ

สิ งคโปร์
ไทย

51

ลักษณะความสั มพันธ์
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย
มีบริ ษทั ย่อยเป็ นผูถ้ ือหุ น้
มีบริ ษทั ย่อยเป็ นผูถ้ ือหุ น้
มีบริ ษทั ย่อยเป็ นผูถ้ ือหุ น้ และ
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั
มีบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั
มีบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้ และ
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย
บุคคลที่มีอานาจและความรับผิดชอบ
การวางแผน สั่ ง การและควบคุ ม
กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของกิ จ การไม่ ว่ า
ทางตรงหรื อ ทางอ้อ ม ทั้ง นี้ รวมถึ ง
กรรมการของกลุ่มบริ ษทั (ไม่วา่ จะทา
หน้าที่ในระดับบริ หารหรื อไม่)
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
นโยบายการกาหนดราคาสาหรับรายการแต่ละประเภทอธิ บายได้ดงั ต่อไปนี้
รายการ

นโยบายการกาหนดราคา
ราคาตลาดโดยขึ้นอยู่กบั ทาเล จานวนพื้นที่ รู ปแบบการเช่า
ระยะเวลาที่เช่า และประเภทของการเช่า
ราคาตลาด
อัตราเดียวกับอัตราที่กิจการอื่นในธุรกิจเดียวกันเรี ยกเก็บ
อัตราดอกเบี้ยตามที่ตกลงในสัญญา
ตามที่ประกาศจ่าย
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ตามจานวนเงินที่เกิดขึ้นจริ ง
ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยคณะกรรมการสรรหา ซึ่ งไม่
เกินกว่าจานวนเงินที่ผถู ้ ือหุน้ อนุมตั ิ

รายได้จากการให้เช่าและให้บริ การ
รายได้จากการให้บริ การศูนย์อาหาร
รายได้ค่าบริ หารงานและรายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ/จ่าย
เงินปั นผลรับ
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริ การ
ต้นทุนจากการให้บริ การศูนย์อาหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าบริ หารงาน
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญ

รายการที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2562
2561

สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)

บริษทั ย่ อยและกองทุนรวม
รายได้จากการให้เช่าและให้บริ การ
รายได้ค่าบริ หารงาน
ดอกเบี้ยรับ
เงินปั นผลรับ
รายได้อื่น
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริ การ
ต้นทุนจากการให้บริ การศูนย์อาหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ดอกเบี้ยจ่าย

52

-

115,198
527,950
602,922
13,933,257
255,656
245,523
12
21,784
490,110

81,513
315,062
512,992
3,619,129
269,926
233,132
4
21,675
852,770
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
2562
2561

สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)

บริษทั ร่ วม
รายได้จากการให้เช่าและให้บริ การ
รายได้ค่าบริ หารงาน
รายได้จากการให้บริ การศูนย์อาหาร
ดอกเบี้ยรับ
เงินปั นผลรับ
รายได้อื่น
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริ การ
ต้นทุนจากการให้บริ การศูนย์อาหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

1,455,916
678,311
3
4,904
73,822
111,302
43,877
396,583

1,260,732
715,728
1
5,437
28,234
37,894
37,987
429,355

57,492
497,970
4,904
975,415
23,584
1,845
59,686

36,688
570,048
5,437
913,250
27,379
2,801
50,629

การร่ วมค้ า
รายได้จากการให้เช่าและให้บริ การ
รายได้ค่าบริ หารงาน
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

14,622
1,260
270,348
196
14

649
320
88,674
320
-

14,586
1,260
2,446
196
-

649
320
310
-

กิจการอื่นที่เกีย่ วข้ องกัน
รายได้จากการให้เช่าและให้บริ การ
รายได้จากการให้บริ การศูนย์อาหาร
รายได้ค่าบริ หารงาน
เงินปั นผลรับ
รายได้อื่น
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริ การ
ต้นทุนจากการให้บริ การศูนย์อาหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าบริ หารงาน

5,136,816
352
25,405
28,705
1,025,256
10,184
172,105
234,345

4,611,970
1,759
2,819
201,180
981,321
5,519
162,787
215,917

2,917,884
35
25,405
22,678
992,151
1,235
133,997
228,421

2,614,954
70
91,832
945,931
223
130,832
206,310
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2562
2561

ผู้บริหารสาคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์ระยะยาว
รวมค่ าตอบแทนผู้บริหารสาคัญ

309,911
8,236
318,147

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)

240,914
4,866
245,780

270,089
8,236
278,325

229,549
4,866
234,415

ยอดคงเหลือที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2562
2561
ลูกหนี้การค้ า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อยและกองทุนรวม
บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)

152,725
14,067
178,323
345,115

75,554
803
239,455
315,812

138,151
102,873
13,433
95,946
350,403
10

55,176
52,249
803
137,536
245,764

78,528
2,220
80,748

106,420
129,956
236,376

10,184
2,220
12,404

-

-

-

135,622

ลูกหนี้อื่น
รายได้ ค้างรั บ
บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า
รวม
เงินปันผลค้ างรั บ
บริ ษทั ย่อยและกองทุนรวม

-
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
2562
2561
ลูกหนี้อื่น
บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า
รวม

950
1
951

37,055
37,055

10,800

117,336

987,905

991,025

ค่ าใช้ จ่ายจ่ ายล่ วงหน้ า
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
เงินมัดจา
บริ ษทั ร่ วม

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

1
1

10,800

-

-

11,431

-

เงินให้ ก้ ยู มื แก่ กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ ืมแก่บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับสาหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม มีดงั นี้
อัตราดอกเบีย้
ณ วันที่
31 ธันวาคม
(ร้ อยละต่ อปี )
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาว
2562
บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า

ณ วันที่
1 มกราคม

5.01
6.50, MLR-0.5,
BIBOR+1.3

รวม

55

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น

(พันบาท)

ลดลง

ณ วันที่
31 ธันวาคม

75,215

150,905

(3,772)

222,348

4,443,254
4,518,469

505,128

(4,040)

4,944,342
5,166,690

61

62

รายงานทางการเงิน 2562

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตราดอกเบีย้
ณ วันที่
31 ธันวาคม
(ร้ อยละต่ อปี )
2561
บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า

ณ วันที่
1 มกราคม

5.20
6.50, MLR-0.5

134,319

-

รวม

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น

(พันบาท)

10,589
4,443,565

ลดลง

(69,693)
(311)

134,319

อัตราดอกเบีย้
ณ วันที่
31 ธันวาคม
(ร้ อยละต่ อปี )

ณ วันที่
1 มกราคม

ณ วันที่
31 ธันวาคม

75,215
4,443,254
4,518,469

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น

ลดลง

ณ วันที่
31 ธันวาคม

(พันบาท)

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้น
2562
บริ ษทั ย่อยและกองทุนรวม

2.63

26,017

6,888

(729)

32,176

2561
บริ ษทั ย่อยและกองทุนรวม

2.49

1,281,303

3,218

(1,258,504)

26,017

2.63
5.01
MLR-0.5,
BIBOR+1.3

16,145,193
75,215

17,318,796
150,905

(10,843,902)
(3,772)

22,620,087
222,348

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาว
2562
บริ ษทั ย่อยและกองทุนรวม
บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า
รวม
2561
บริ ษทั ย่อยและกองทุนรวม
บริ ษทั ร่ วม
รวม

-

172,280

15,953,210
134,319
16,087,529

8,483,445
10,589

16,220,408

2.49, 3.25
5.20
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-

(8,291,462)
(69,693)

172,280
23,014,715

16,145,193
75,215
16,220,408
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
เงินให้กยู้ ืมแก่บริ ษทั ย่อย กองทุนรวม บริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้าเป็ นเงินให้กยู้ ืมที่ไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบาท
และมีอตั ราดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในสัญญา
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
(พันบาท)
เจ้ าหนี้การค้ า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อยและกองทุนรวม
93,192
24,025
26,238
43,715
23,952
16,855
บริ ษทั ร่ วม
198,084
246,711
156,053
127,312
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
224,322
290,426
273,197
168,192
เจ้ าหนี้อื่น-กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ร่ วม

10,253

เจ้ าหนี้สิทธิการเช่ า
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

-

474

266,667

6,853

-

-

266,667

รายได้ ค่าเช่ ารั บล่ วงหน้ า
บริ ษทั ย่อยและกองทุนรวม
บริ ษทั ร่ วม
รวม

24,466,325
24,466,325

25,554,184
25,554,184

43,195
23,012
66,207

48,752
24,134
72,886

หั ก ส่ วนของรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
ที่ถึงกาหนดรับรู ้ภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ

(1,187,341)
23,278,984

(1,192,297)
24,361,887

(8,634)
57,573

(8,207)
64,679

6,211
865,260
871,471

811,242
811,242

11,415
1,907
422,865
436,187

11,415
398,777
410,192

เงินมัดจารั บจากลูกค้ า
บริ ษทั ย่อยและกองทุนรวม
การร่ วมค้า
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
2562
2561
เงินค้าประกันสิทธิการเช่ า
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

408

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

233,497

-

233,089

เงินกู้ยมื จากบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
รายการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ ืมจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างจ่ายสาหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม มีดงั นี้

เงินกู้ยมื ระยะสั้น
2562
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

อัตราดอกเบีย้
ณ วันที่
31 ธันวาคม
(ร้ อยละต่ อปี )

ณ วันที่
1 มกราคม

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น

(พันบาท)

ลดลง

ณ วันที่
31 ธันวาคม

3.06

90,089

39,369

(3,697)

125,761

2561
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

3.25

14,229

77,449

(1,589)

90,089

เงินกู้ยมื ระยะยาว
2562
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

2.63

-

692,724

-

692,724
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตราดอกเบีย้
ณ วันที่
31 ธันวาคม
(ร้ อยละต่ อปี )

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
1 มกราคม

เพิ่มขึ้น

เงินกู้ยมื ระยะสั้น
2562
บริ ษทั ย่อยและกองทุนรวม

2.63

9,694,518

6,206,359

(6,039,131)

9,861,746

2561
บริ ษทั ย่อยและกองทุนรวม

1.50, 2.49

8,759,460

8,688,971

(7,753,913)

9,694,518

เงินกู้ยมื ระยะยาว
2562
บริ ษทั ย่อย

2.63

12,548,929

1,301,505

(5,745,106)

8,105,328

2561
บริ ษทั ย่อย

2.49

25,058,486

2,501,178

(15,010,735)

12,548,929

(พันบาท)

ลดลง

ณ วันที่
31 ธันวาคม

เงินกูย้ ืมจากบริ ษทั ย่อย กองทุนรวม และกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็ นเงินกูย้ ืมที่ไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบาทและมี
อัตราดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในสัญญา
ภาระผูกพันที่มกี บั บุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาว่าจ้างบริ การและเช่าอาคารกับบุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกันหลาย
แห่ง ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริ การดังนี้
งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(ล้ านบาท)

ภาระผูกพันตามสั ญญาเช่ าดาเนินงานที่ยกเลิกไม่ ได้
ภายในหนึ่งปี
หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่ถึงห้าปี
หลังจากห้าปี
รวม

1,391
6,238
14,021
21,650

59

869
4,043
12,417
17,329

1,156
5,237
13,218
19,611

1,104
4,984
14,314
20,402
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สัญญาเช่ าดาเนินงาน
กองทุนรวมธุรกิจไทย 4
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2545 กองทุนรวมธุ รกิ จไทย 4 (“กองทุนรวม”) ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ จากกิจการอื่น โดยมีกาหนดระยะเวลา 30 ปี สิ้ นสุ ดในเดือนธันวาคม 2575
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2545 กองทุนรวม (“ผูใ้ ห้เช่า”) ได้ทาสัญญาเช่าช่วงงานระบบสาธารณู ปโภคและสัญญาว่าจ้าง
ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์กบั บริ ษทั เซ็นทรัลเวิลด์ จากัด (“เซ็นทรัลเวิลด์”) สัญญาเช่ ามีระยะเวลา 30 ปี สิ้ นสุ ดใน
เดือนธันวาคม 2575 ตามเงื่อนไขของสัญญาเช่าช่วง เซ็นทรัลเวิลด์จะต้องจ่ายค่าสิ ทธิ การเช่าล่วงหน้าเป็ นจานวนเงิน
80 ล้านบาท และจ่ายค่าเช่ าเป็ นรายเดื อนตามที่ ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา โดยมีบริ ษทั เป็ นผูค้ ้ าประกัน นอกจากนี้
กองทุนรวมได้ทาสัญญาว่าจ้างผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์กบั เซ็นทรัลเวิลด์ และต้องจ่ายค่าบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ตามที่ระบุไว้ในสัญญา
ตามมติผถู ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 และครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน
2554 ผูถ้ ือหน่วยมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้เปลี่ยนผูเ้ ช่าช่วงจากเซ็นทรัลเวิลด์เป็ นบริ ษทั โดยการยกเลิกสัญญาเช่าช่วงงาน
ระบบสาธารณู ปโภคและสัญญาว่าจ้างผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที่มีกบั เซ็นทรัลเวิลด์
ดังนั้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554 กองทุนรวมได้ดาเนิ นการยกเลิกสัญญาเช่าช่วงงานระบบสาธารณู ปโภคและสัญญา
ว่าจ้างผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์กบั เซ็นทรัลเวิลด์ โดยกองทุนรวมมีภาระต้องจ่ายค่าชดเชยจากการที่เซ็นทรัลเวิลด์
ได้ลงทุนในงานระบบสาธารณู ปโภคและพัฒนาก่อสร้างอาคารที่จอดรถ เนื่ องจากการยกเลิกสัญญาเป็ นจานวนเงิน
2,219 ล้านบาท โดยบริ ษทั ตกลงเป็ นผูร้ ับภาระการชาระเงินที่กองทุนรวมต้องจ่ายอันเนื่ องมาจากการบอกเลิกสัญญา
ดังกล่าวข้างต้นเพื่อเป็ นค่าตอบแทนที่ กองทุ นรวมให้บริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่ าช่ วงงานระบบสาธารณู ปโภคและผูบ้ ริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์แทน
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ได้ทาสัญญาเช่าช่วงงานระบบสาธารณู ปโภคกับกองทุนรวม สัญญาเช่ามีระยะเวลา
นับตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2554 สิ้ นสุ ดเดือนธันวาคม 2575 บริ ษทั จะต้องจ่ายสิ ทธิ การเช่าล่วงหน้าจานวนเงิ น 56.1
ล้านบาทและค่าเช่ารายเดือน ๆ ละ 20 ล้านบาทตามที่ระบุไว้ในสัญญา
ตามมติ ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวม ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ผูถ้ ือหน่ วยมี มติ เป็ นเอกฉันท์ให้ยกเลิ ก
สัญญาเช่าช่วงอาคารสานักงานกับเซ็นทรัลเวิลด์ และอนุมตั ิทาสัญญาเช่าช่วงอาคารสานักงานฉบับใหม่ กับกองทุนรวม
อสั งหาริ มทรั พย์ประเภทที่ 1 และบริ ษ ัทและเซ็ น ทรั ลเวิ ลด์ และแก้ไ ขสั ญญาว่ า จ้า งผู ้บริ หารอสั งหาริ มทรั พ ย์
ที่มีกบั บริ ษทั
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ดังนั้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 กองทุนรวมได้ดาเนิ นการยกเลิกสัญญาเช่ าช่ วงอาคารสานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศส
แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กับเซ็นทรัลเวิลด์ โดยกองทุนรวมมีภาระต้องจ่ายค่าชดเชยแก่เซ็นทรัลเวิลด์ จากการที่เซ็นทรัล
เวิลด์ ได้ลงทุ นในงานระบบและพัฒ นาก่ อสร้ า งอาคารส านัก งาน เนื่ องจากการยกเลิ ก สัญ ญาเป็ นจานวนเงิ น
3,530.3 ล้านบาท และกองทุนรวมได้ทาสัญญาเช่าช่ วงที่ ดินและบางส่ วนของอาคารสานักงาน พร้อมทั้งส่ วนควบ
และอุปกรณ์ ที่เ กี่ ยวข้องและงานระบบต่ า ง ๆ รวมถึ งสิ ทธิ ในการใช้บริ ก ารพื้ นที่ จอดรถในโครงการสานัก งาน
ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็ น ทรั ล เวิ ล ด์ กับ กองทุ น รวมสิ ท ธิ ก ารเช่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ CPN คอมเมอร์ เ ชี ย ล โกรท
(“CPNCG”) โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลาประมาณ 20 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 22 ธันวาคม 2575 นอกจากนี้ กองทุนรวมได้ทา
สัญญาเช่าช่วงพื้นที่บางส่ วนของอาคารสานักงานกับบริ ษทั และเซ็นทรัลเวิลด์ โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่
14 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2575 และตั้งแต่วนั ที่ 14 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2555 ตามลาดับ
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 กองทุนรวมได้ทาบันทึกข้อตกลงกับกิจการอื่นโดยการตกลงยกเลิกการเช่าที่ดินบางส่ วน
ตามสัญญาเช่ าหลัก และดาเนิ นการให้บริ ษทั เข้าเป็ นผูเ้ ช่ าที่ ดิ นส่ วนที่ ย กเลิ กการเช่ าโดยตรงกับกิ จการอื่ นแทน
เพื่ อให้บริ ษทั ได้มาซึ่ งสิ ทธิ การใช้ประโยชน์จากที่ ดินที่ ยกเลิ กการเช่ าภายใต้เงื่ อนไขในสัญญา ดังนั้น เพื่ อเป็ น
ค่าชดเชยในความเสี ยหายของกองทุนรวมอันเนื่ องมาจากการเสี ยสิ ทธิ การเช่าในที่ดินส่ วนที่ยกเลิกการเช่า บริ ษทั
ตกลงจ่ายค่าชดเชยให้แก่กองทุนรวมเป็ นจานวนเงินรวม 502 ล้านบาท โดยจ่ายจานวนเงิน 425 ล้านบาท ในวันที่ 15
ธันวาคม 2556 และจะจ่ายจานวนเงิน 77 ล้านบาท ในเดือนมกราคม 2576
นอกจากนี้กองทุนรวมได้ทาสัญญากับบริ ษทั โรงแรม เซ็นทรัล พลาซา จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
โดยกองทุนรวมตกลงจะให้โรงแรมเช่าช่วงที่ดินภายใต้สิทธิ การเช่า และส่ วนหนึ่งของสิ่ งปลูกสร้าง ซึ่ งตั้งอยูบ่ ริ เวณ
เซ็นทรัล เวิลด์ เป็ นเวลา 29 ปี สิ้ นสุ ดในเดือน ธันวาคม 2575 โดยผูเ้ ช่าช่วงได้ใช้ที่ดินและสิ่ งก่อสร้างดังกล่าวพัฒนา
โครงการโรงแรม ที่จอดรถ และห้องประชุมสัมมนา (Convention Hall)
ในเดือนสิ งหาคม 2562 บริ ษทั ได้จ่ายเงินเป็ นจานวน 9,000 ล้านบาทแก่กองทุนรวมธุ รกิจไทย 4 เพื่อเป็ นเงินประกัน
การทาสัญญาเช่ าช่ วงทรัพย์สินโครงการเซ็นทรัลเวิลด์จากกองทุนรวมธุ รกิ จไทย 4 โดยเงื่ อนไขในสัญญาเช่ าช่วง
ทรัพย์สินต้องแล้วเสร็ จภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
เซ็นทรั ลพลาซา ลาดพร้ าว
ในปี 2552 บริ ษทั ทาสัญญาเช่าช่วงทรัพย์สิน ซึ่ งประกอบด้วย ที่ดิน อาคารศูนย์การค้า อาคารสานักงาน อาคารจอดรถ
และส่ วนปรับปรุ งอาคารพร้อมส่ วนควบและทรัพย์สินครุ ภณ
ั ฑ์บริ เวณศู นย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าวกับ
บริ ษัท เซ็ น ทรั ล อิ น เตอร์ พ ัฒ นา จ ากั ด (“ผู ้ใ ห้ เ ช่ า ช่ ว ง”) เป็ นระยะเวลา-20-ปี และจะสิ้ น สุ ด ลงในวัน ที่ 18-ธันวาคม-2571-บริ ษทั จะต้องจ่ายค่าผลประโยชน์ตอบแทนการได้สิทธิ เช่าช่วงให้แก่ผใู ้ ห้เช่าช่วงเป็ นจานวนเงิ น
2,162 ล้านบาท ซึ่ งบันทึกเป็ นสิ ทธิ การเช่าในงบแสดงฐานะทางการเงิน นอกจากนี้ บริ ษทั จะต้องจ่ายค่าเช่าสาหรับ
การเช่าช่วงทรัพย์สินรายปี และค่าเช่าครุ ภณ
ั ฑ์ให้แก่ผใู ้ ห้เช่าช่วงตลอดอายุสัญญาเช่าช่วงเป็ นจานวนเงินรวม-14,016ล้านบาท
อาคารหรื อสิ่ งปลูกสร้างและทรัพย์สินใด ๆ ที่ บริ ษทั ปรับปรุ งแก้ไขหรื อสร้างทดแทนจะโอนกรรมสิ ทธิ์ ให้แก่ การ
รถไฟแห่ งประเทศไทย (“ผูใ้ ห้เช่า”) เมื่อสิ้ นสุ ดสัญญา นอกจากนี้ บริ ษทั ต้องส่ งมอบครุ ภณ
ั ฑ์ตามรายการในสัญญา
ให้แก่ผใู ้ ห้เช่าตามสภาพตามสมควรและอายุการใช้งานในขณะนั้น
เซ็นทรั ลพลาซา บางนา
กลุ่มบริ ษทั ทาสัญญาเช่าที่ดินกับบริ ษทั ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์ สโตร์ จากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อเป็ น
ที่ต้ งั ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา บางนา เป็ นระยะเวลา 30 ปี สิ้ นสุ ดในปี 2566
เซ็นทรั ลพลาซา เวสต์ เกต
ในเดื อนมกราคม 2556 บริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาเช่ าที่ ดินกับ บริ ษทั แวนเทจกราวด์ จากัด (“แวนเทจ”) ซึ่ งเป็ น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อใช้ในการก่อสร้างศูนย์การค้าให้เช่าเป็ นระยะเวลา 30 ปี สิ้ นสุ ดในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2586
ตามเงื่อนไขของสัญญา บริ ษทั ต้องจ่ายค่าตอบแทนการเช่าที่ดินให้แก่ผใู ้ ห้เช่าจานวนเงิน 654.9 ล้านบาท ซึ่ งบันทึกเป็ น
สิ ทธิ การเช่ าในงบแสดงฐานะทางการเงิ น นอกจากนี้ บริ ษทั ต้องจ่ายค่าเช่ารายปี ให้แก่ผูใ้ ห้เช่ าตลอดอายุสัญญาเช่า
เป็ นจานวนเงิ นรวม 4,443.7 ล้า นบาท สัญญาเช่ า ที่ ดิ นสามารถต่ ออายุต่อไปได้อีกอย่างน้อย 10 ปี ในอัตราและ
ผลประโยชน์ตอบแทนตามที่ ได้ตกลงกันใหม่ โดยการแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวัน
ครบกาหนดระยะเวลาการเช่า
ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เมื่ อวันที่ 7 สิ งหาคม 2558 ได้มีมติ อนุ มตั ิ การยกเลิ กสัญญาเช่ าที่ ดินบางส่ วนของ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต กับแวนเทจ เพื่อให้แวนเทจขายที่ดินดังกล่าวให้กิจการอื่นก่อสร้างศูนย์การค้า
ซึ่ งบริ ษทั ได้แจ้งการยกเลิกสัญญาดังกล่าวในเดื อนตุ ลาคม 2558 โดยแวนเทจตกลงจะจ่ายคื นค่าตอบแทนการเช่ า
ที่ดินและค่าเช่ารายปี ในส่ วนที่บริ ษทั ได้จ่ายไปแล้วตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าที่ดิน
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
เซ็นทรั ลพลาซา ปิ่ นเกล้ า
บริ ษทั ทาสัญญาเช่าที่ดินกับบริ ษทั ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ ทเมนท์ สโตร์ จากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อเป็ นที่ต้ งั
ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า เป็ นระยะเวลา 30 ปี สิ้ นสุ ดในปี 2567
ในปี 2558 บริ ษทั (“ผูเ้ ช่า”) ได้ลงนามบันทึ กข้อตกลงขยายระยะเวลาการเช่ากับบริ ษทั ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ ทเมนท์
สโตร์ จากัด โดยทั้งสองฝ่ ายตกลงขยายระยะเวลาการเช่ าที่ ดินสัญญาหลักออกไปอี กเป็ นระยะเวลา 2 ปี 5 เดื อน
นับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2570 โดยผูเ้ ช่าตกลงชาระค่าเช่าเพิ่มจานวนเงิน 291 ล้านบาท
เมื่อถึงกาหนดตามที่ระบุในสัญญา
เซ็นทรั ลเฟสติวัล ภูเก็ต
ในเดื อนมิ ถุนายน 2558 บริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาเช่ าช่ วงที่ ดิน และสัญญาเช่ าอาคารศู นย์การค้าหลายฉบับกับ
บริ ษทั สรรพสิ นค้าเซ็นทรัล จากัด (“ผูใ้ ห้เช่า”) ซึ่ งเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อใช้ดาเนิ นการศูนย์การค้าให้เช่าเป็ น
ระยะเวลา 41 ปี 6 วัน สิ้ นสุ ดในวันที่ 6 มิถุนายน 2599 ตามเงื่ อนไขของสัญญา บริ ษทั ต้องจ่ายค่าตอบแทนการเช่า
ศูนย์การค้าให้แก่ผใู ้ ห้เช่าเป็ นจานวนเงิน 5,572.9 ล้านบาท และจ่ายค่าตอบแทนสิ ทธิ การเช่าที่ดินให้แก่ผใู ้ ห้เช่าเป็ น
จ านวนเงิ น 666.7 ล้า นบาท และต้อ งจ่ า ยค่ า เช่ า รายปี ให้แ ก่ ผู ้ใ ห้ เ ช่ า ตลอดอายุ สั ญ ญาเช่ า เป็ นจ านวนเงิ น รวม
2,769.2 ล้านบาท นอกจากนี้มีการทาสัญญาซื้ อขายงานระบบสาธารณู ปโภคและทรัพย์สินหลายฉบับเป็ นจานวนเงิน
รวม 55.5 ล้านบาท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2561 มีมติอนุมตั ิการเช่าช่วงที่ดิน เช่าอาคาร และซื้ อทรัพย์สินที่
เกี่ยวข้องของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั ภูเก็ต (เพิ่มเติม) กับบริ ษทั สรรพสิ นค้าเซ็นทรัล จากัด (“ผูใ้ ห้เช่า”) ซึ่ งเป็ น
กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อใช้ดาเนินการศูนย์การค้า ภายในวงเงิน 1,282 ล้านบาท
โรงแรมฮิ ลตัน พัทยา
ในเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2560 กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้ล งนามในสั ญ ญาเช่ า ช่ ว งอาคารโรงแรม ระบบสาธารณู ป โภคและ
สังหาริ มทรัพย์หลายฉบับกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท (ผูใ้ ห้เช่าช่ วง)
ซึ่ งเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจโรงแรมเป็ นระยะเวลา 1 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั สามารถต่ ออายุสัญญาไปได้อีก 3 คราว คราวละ 3 ปี สิ้ นสุ ดในเดื อนธันวาคม 2569 ตามเงื่ อนไขของ
สัญญากลุ่มบริ ษทั ต้องจ่ายค่าเช่ารายปี ให้แก่ผใู ้ ห้เช่าช่วงตลอดอายุสัญญา โดยแบ่งเป็ นค่าเช่าคงที่จานวนเงินรวม 2,194
ล้านบาท และค่าเช่าแปรผันซึ่ งคานวณมาจากกาไรก่อนภาษีหกั ด้วยเงินสารองสาหรับการซ่ อมแซม หรื อจัดหาเพื่อ
ทดแทนอุปกรณ์ของโรงแรม
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สั ญญาเช่ าช่ วงที่ดิน
บริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาเช่าช่วงที่ ดินกับบริ ษทั ดาราฮาร์ เบอร์ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย มีกาหนดระยะเวลา 30 ปี
นับตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึ งวันที่ 31 ธันวาคม 2593 บริ ษทั ตกลงชาระค่ า ตอบแทนการเช่ าช่ วงเป็ นรายปี
โดยเริ่ มชาระงวดแรกในเดือนมกราคม 2564 ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2560 บริ ษทั ได้จ่ายเงินชดเชยการยกเลิกสิ ทธิ การเช่า
ให้แก่ผเู ้ ช่าเดิมเป็ นจานวนเงิน 134.2 ล้านบาท
สัญญาสาคัญอื่น ๆ
สั ญญาบริ การ
บริ ษทั ลงนามทาสัญญาบริ การกับบริ ษทั ห้างเซ็นทรัลดีพารทเมนท์สโตร์ จากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อเป็ น
ที่ปรึ กษาในการบริ หารงาน และวางแผนนโยบายต่าง ๆ ในการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั โดยมีระยะเวลาตามสัญญา
3 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามเงื่อนไขสัญญา บริ ษทั ต้องจ่ายค่าบริ การรายเดื อนในอัตราร้อยละ 0.55 ของ
ฐานรายได้จากทรัพย์สินที่บริ ษทั เป็ นผูบ้ ริ หารงาน ซึ่ งประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าและบริ การ รายได้จากการให้บริ การ
ศูนย์อาหาร และรายได้ค่าธรรมเนี ยมบริ หารทรัพย์สิน ทั้งนี้ ค่าบริ การสู งสุ ดตลอดระยะเวลาสัญญาไม่เกิ น 623.7 ล้าน
บาท ต่อมาในเดือนมกราคม 2563 บริ ษทั ได้ต่อสัญญาบริ การไปอีก 3 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ดูหมายเหตุ 37.1)
สั ญญาบริ หารงานโรงแรม
กลุ่มบริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาบริ หารงานโรงแรมกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ ง โดยกลุ่มบริ ษทั ตกลงจ่ายค่าจ้าง
บริ หารงานรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้จากการดาเนิ นงานของโรงแรมและจ่ายค่าผลตอบแทนเพิ่มเติ มใน
อัตราร้อยละ 6 ของกาไรขั้นต้นจากการดาเนิ นงาน หากกาไรขั้นต้นจากการดาเนิ นงานเป็ นตามที่ กาหนด และค่า
สนับสนุนการขายและการตลาดในอัตราร้อยละ 1.5 ของรายได้จากการดาเนินงานของโรงแรม
สั ญญาการให้ บริ การ
บริ ษทั ลงนามทาสั ญ ญาว่า จ้า งบริ หารงานกับบริ ษ ัทย่ อย โดยบริ ษ ทั จะด าเนิ น การบริ หารงานและจัด การด้า น
บริ หารงานในโครงการศูนย์การค้า บริ ษทั ย่อยจะต้องจ่ายค่าบริ หารจัดการภายในอัตราร้อยละ 3 ของรายได้ค่าเช่าที่ผู ้
ว่าจ้างได้รับสุ ทธิ หลังหักส่ วนลดตามที่ตกลงในสัญญา โดยสัญญาเริ่ มต้นตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2562 ต่อมาในเดื อนมกราคม 2563 บริ ษทั ได้ทาการต่อสัญญาว่าจ้างบริ หารงานกับบริ ษทั ย่อยต่อไปอีก 1 ปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริ ษทั ทาสัญญาบริ การกับบริ ษทั แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน) เพื่อเป็ นที่ปรึ กษาในการบริ หารงานและวาง
นโยบายต่างๆ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางที่เป็ นประโยชน์ในการดาเนิ นธุ รกิจ โดยมีระยะเวลาตามสัญญารวม 2 ปี
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ในอัตราร้อยละ 3 ของรายได้ค่าเช่าและค่าบริ การ
ค่ าธรรมเนียมบริ หารอสั งหาริ มทรั พย์
บริ ษทั เป็ นผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรั พย์มีสิทธิ์ ได้รับค่ าตอบแทนตามที่ ระบุ ในสัญญาในการทาหน้าที่ เป็ นผูบ้ ริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์จากกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน โดยเรี ยกเก็บจากกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันเป็ นรายเดื อนตามสัญญาแต่ งตั้ง
ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที่ทาขึ้นระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั
สั ญญาคา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีภาระค้ าประกันเงิ นกูย้ ืมของบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าในวงเงิ น 373 ล้านบาท
และ 4,813 ล้านบาท ตามลาดับ (2561: 307 ล้ านบาทและ 50 ล้ านริ งกิตมาเลเซี ย)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งมีภาระค้ าประกันเงินกูย้ ืมของบริ ษทั ย่อยทางอ้อมอีกแห่ งหนึ่ ง
ในวงเงิน 1,960 ล้านบาท (2561: 1,960 ล้ านบาท)
6

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม
2562
2561
เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรี ยก
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

10,713
2,042,524
2,053,237

65

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

(พันบาท)
9,270
5,555
3,011,761
644,116
3,021,031
649,671

4,824
2,006,380
2,011,204
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
7

เงินลงทุนอื่น
งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)

เงินลงทุนชั่วคราว
ตราสารทุนที่เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความต้องการ
ของตลาดที่เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินลงทุนชั่วคราว

3,200

4,060

3,200

4,060

998,175
1,001,375

41,460
45,520

534,100
537,300

41,460
45,520

131,647

131,647

-

-

1,490,937
(65,397)
1,557,187

1,842,608
(65,397)
1,908,858

1,490,937
1,490,937

1,842,608
1,842,608

56,492

31,318

1,000

1,000

140,605
2,092
199,189

139,468
2,138
172,924

2,092
3,092

2,138
3,138

2,757,751

2,127,302

2,031,329

1,891,266

3.65
2

3.65
3

3.65
2

3.65
3

เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด
ตราสารทุนที่อยูใ่ นความต้องการของตลาดที่เป็ น
หลักทรัพย์เผื่อขาย
หั ก ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน - สุ ทธิ
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความต้องการ
ของตลาดที่เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
รวม
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้ อยละ)
ครบกาหนดรับชาระภายใน (ปี )
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
เงินปั นผลรับและดอกเบี้ยรับ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจานวน 25,535 พันบาท และ 161,635 พัน
บาท (2561: 130 พันบาท และ 115,013 พันบาท) สาหรับกลุ่มกิจการ และจานวน 14,934,207 พันบาท และ 616,643
พันบาท (2561: 4,532,508 พันบาท และ 533,479 พันบาท) ตามลาดับสาหรับบริ ษทั
รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ของตราสารทุนและตราสารหนี้ ที่อยูใ่ นความต้องการของ
ตลาดมีดงั นี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่
1 มกราคม
2562
เงินลงทุนชั่วคราว
หลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินลงทุนระยะยาวในกิจการ
ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
หลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินลงทุนระยะยาวอืน่
หลักทรัพย์เผื่อขาย
2561
เงินลงทุนชั่วคราว
หลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินลงทุนระยะยาวในกิจการ
ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
หลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินลงทุนระยะยาวอืน่
หลักทรัพย์เผื่อขาย

รายการ
ปรับปรุงจาก
การปรับมูลค่ า

ณ วันที่
31 ธันวาคม

ซื้อ

ขาย
(พันบาท)

45,520

11,115,000

(10,160,854)

1,709

1,001,375

1,908,858

73,125

(511,407)

86,611

1,557,187

172,924

25,173

-

1,092

199,189

2,943,116

5,725,000

(8,619,594)

(3,002)

45,520

66,250

2,147,314

(35,962)

(268,744)

1,908,858

127,556

44,818

550

172,924
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
1 มกราคม
2562
เงินลงทุนชั่วคราว
หลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินลงทุนระยะยาวในกิจการ
ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
หลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินลงทุนระยะยาวอืน่
หลักทรัพย์เผื่อขาย
2561
เงินลงทุนชั่วคราว
หลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินลงทุนระยะยาวในกิจการ
ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
หลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินลงทุนระยะยาวอืน่
หลักทรัพย์เผื่อขาย

รายการ
ปรับปรุงจาก
การปรับมูลค่ า

ณ วันที่
31 ธันวาคม

ซื้อ

ขาย
(พันบาท)

45,520

10,465,000

(9,974,854)

1,634

537,300

1,842,608

73,125

(511,407)

86,611

1,490,937

-

-

(46)

3,092

3,138

2,943,116

5,725,000

(8,619,594)

(3,002)

45,520

-

2,147,314

(35,962)

(268,744)

1,842,608

(46)

3,138

3,184

-

-

ตราสารทุนที่เป็ นหลักทรั พย์ เผื่อขาย - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติ อนุ มตั ิ การซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ดุสิตธานี
จากัด (มหาชน) (“ดุสิตธานี ”) จานวน 194,926,920 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 22.93 มูลค่ารวมประมาณ 2,141.4 ล้านบาท โดย
มี ว ตั ถุ ประสงค์เพื่ อการลงทุ นระยะยาว โดยบริ ษ ทั ไม่ มีวตั ถุ ประสงค์ในการเข้ามี ส่ วนร่ วมในการบริ หารงานของ
ดุสิตธานี
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 บริ ษทั ได้ขายเงินลงทุนในบริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) เป็ นจานวน 42.5 ล้านหุ น้ คิด
เป็ นร้อยละ 5 ของจานวนหุ ้นสามัญที่ ออกและชาระแล้วทั้งหมด ในราคาหุ ้นละ 12 บาท เป็ นจานวนเงิ น 510 ล้าน
บาท ทาให้สดั ส่ วนเงินลงทุนลดลงจากร้อยละ 22.58 เป็ นร้อยละ 17.58
หลักประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มี เ งิ นลงทุ นในหน่ วยลงทุ นในความต้องการของตลาดที่ เ ป็ นหลักทรั พ ย์
เผื่อขายบางส่ วนซึ่ งเป็ นหลักประกันการชาระหนี้ ค่าเช่ ากับบริ ษทั ร่ วมแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งมีมูลค่าตามบัญชี เป็ นจานวนเงิ น
140.61 ล้านบาท (2561: 139.47 ล้ านบาท)
8

ลูกหนีก้ ารค้ า
งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)

กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินวันครบกาหนดชาระ :
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
เงินมัดจารับจากลูกค้าที่มียอดค้างชาระ
เกินวันครบกาหนดชาระ

133,375

101,383

129,130

94,527

140,180
30,381
9,289
31,890
345,115

135,818
31,050
25,943
21,618
315,812

179,914
17,737
5,921
17,701
350,403

88,982
21,005
22,528
18,722
245,764

862,754

774,695

416,468

360,208
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)

บุคคลและกิจการอื่น
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินวันครบกาหนดชาระ :
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน

219,114

180,073

164,650

74,257

หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

553,051
95,403
82,601
90,924
1,041,093
(30,502)
1,010,591

559,063
50,906
106,185
171,022
1,067,249
(104,436)
962,813

330,089
62,889
39,471
68,629
665,728
(18,309)
647,419

361,996
54,779
70,955
61,796
623,783
(32,208)
591,575

เงินมัดจารับจากลูกค้าที่มียอดค้างชาระ
เกินวันครบกาหนดชาระ

6,432,217

6,167,441

2,896,130

2,764,784

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 - 30 วัน
เงินมัดจารับจากลูกค้าที่มียอดค้างชาระเกินวันครบกาหนดชาระดังกล่าวข้างต้นครอบคลุมจานวนเงินของลูกหนี้
ที่เกินวันครบกาหนดชาระ
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
9

โครงการอสั งหาริมทรัพย์ ระหว่ างการพัฒนา
งบการเงินรวม
2562
2561
โครงการระหว่างการพัฒนา
- ที่ดิน
- ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
- ค่าก่อสร้าง
- งานสาธารณู ปโภค
- ต้นทุนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาโครงการ
รวม

5,648,876
250,979
1,085,786
971,895

5,386,812
166,947
160,235
1,763,618

-

-

404,071
8,361,607

309,704
7,787,316

-

-

126,718

90,318

-

-

2.65

2.91

-

-

1,833,045

1,564,737

-

-

ต้นทุนการกูย้ ืมที่รวมเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของต้นทุนการพัฒนาระหว่างปี
อัตราดอกเบี้ยของต้นทุนเงินกูย้ ืม
(ร้ อยละต่ อปี )
ต้นทุนของโครงการอสังหาริ มทรัพย์ระหว่าง
การพัฒนาที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายและได้รวม
ในบัญชีตน้ ทุนขาย
- ต้นทุนขาย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
10

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและกองทุนรวม

หมายเหตุ
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
จาหน่ายและรับคืนหน่วยลงทุน
การจัดประเภทไปเป็ นการร่ วมค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

12

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
27,620,972
24,901,032
421,357
2,730,580
(300)
(10,640)
(19,125)
28,022,904
27,620,972

สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริ ษทั สวนลุม พร็ อพเพอร์ ตี้ จากัด (บริ ษทั ย่ อยทางตรง)
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 บริ ษทั ได้ซ้ื อหุ น้ สามัญของบริ ษทั สวนลุม พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด จากบริ ษทั ดุสิตธานี จากัด
(มหาชน) จานวน 0.26 ล้านหุน้ เป็ นจานวนเงิน 185.69 ล้านบาท ทาให้สดั ส่ วนเงินลงทุนเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 63 เป็ น
ร้อยละ 78 ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดในสัญญา
บริ ษทั คอมมอน กราวด์ (ประเทศไทย) จากัด (บริ ษทั ย่ อยทางตรง)
ในเดือนมีนาคม 2562 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั คอมมอน กราวด์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจาก 1 ล้านบาทเป็ น 150 ล้านบาท โดยการออกหุ น้ สามัญจานวน 1.49 ล้านหุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ
100 บาท ทั้งนี้บริ ษทั ได้ชาระค่าหุน้ แล้วร้อยละ 25 เป็ นจานวนเงิน 18.88 ล้านบาท
ในเดือนพฤษภาคม 2562 บริ ษทั ได้ร่วมทุนกับ Common Ground Works Sdn. Bhd. และ MSB Asia Ltd. ในสัดส่ วน
ร้อยละ 51: 29: 20 ตามลาดับ บริ ษทั ได้ชาระค่าหุน้ แล้วเป็ นจานวนเงิน 19.13 ล้านบาท ทาให้สดั ส่ วนเงินลงทุนลดลง
จากร้อยละ 100 เป็ นร้อยละ 51 บริ ษทั จึงเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากบริ ษทั ย่อยเป็ นการร่ วมค้า
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริ ษทั ศาลาแดง พร็ อพเพอร์ ตี้ แมนเนจเม้ นท์ จากัด (บริ ษทั ย่ อยทางตรง)
ในเดือนมิถุนายน 2562 บริ ษทั ได้ซ้ื อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ศาลาแดง พร็ อพเพอร์ ต้ ี แมนเนจเม้นท์ จากัด จากบริ ษทั
ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) และกรรมการ จานวน 0.56 พันหุ ้น เป็ นจานวนเงิ น 216.79 ล้านบาท ทาให้สัดส่ วนเงิ น
ลงทุนเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 86 เป็ นร้อยละ 100 ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดในสัญญา
บริ ษทั ซีพเี อ็น วิลเลจ จากัด (บริ ษทั ย่ อยทางตรง)
ในเดื อนพฤศจิ กายน 2562 บริ ษทั ได้จาหน่ ายหุ ้นสามัญของ บริ ษทั ซี พีเอ็น วิลเลจ จากัด ให้แก่ Mitsubishi Estate
Asia Pte. Ltd. ของโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ จานวน 30,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้ 10 บาท เป็ นจานวนเงิ น 254.79
ล้านบาท ทาให้สดั ส่ วนเงินลงทุนลดลงจากร้อยละ 100 เป็ นร้อยละ 70
Chipper Global Limited (บริ ษทั ย่ อยทางอ้ อม)
ในเดือนพฤษภาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ตั้ง Chipper Global Limited ซึ่ งมีทุนจดทะเบียน 65.8 ล้านเหรี ยญสหรัฐ
(เทียบเท่า 2,084 ล้านบาท) จานวน 32,900 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 2,000 เหรี ยญสหรัฐ โดยมีสดั ส่ วนเงินลงทุนร้อยละ 100
Central Plaza i-City Real Estate Sdn. Bhd. (บริ ษทั ย่ อยทางอ้ อม)
ในระหว่างปี 2562 ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ของ Central Plaza i-City Real Estate Sdn. Bhd. มีมติ อนุ มตั ิ ให้
ดาเนิ นการออกและเรี ยกชาระหุ น้ ออกใหม่จาก 420.40 ล้านริ งกิตมาเลเซี ยเป็ น 420.43 ล้านริ งกิตมาเลเซี ย (เทียบเท่า
3,452.33 ล้านบาท) โดยออกและเรี ยกชาระหุน้ ออกใหม่เพิ่มจานวน 290 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 ริ งกิตมาเลเซี ย และ
เรี ยกชาระแล้ว 0.0001 ริ งกิตมาเลเซี ยเพื่อใช้เป็ นเงินลงทุนหมุนเวียน โดยกลุ่มบริ ษทั ถือหุ น้ ร้อยละ 60 กลุ่มบริ ษทั ได้
ลงทุนในหุ น้ เพิ่มทุนดังกล่าวเป็ นจานวนเงินรวม 0.02 ล้านริ งกิตมาเลเซี ย (เทียบเท่า 0.13 ล้านบาท) ตามสัดส่ วนการ
ถือหุน้ ของกลุ่มบริ ษทั
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริ ษทั ซีพเี อ็น โกบอล จากัด (บริ ษทั ย่ อยทางตรง)
ในเดือนมกราคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของ บริ ษทั ซี พีเอ็น โกบอล จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย มีมติอนุมตั ิให้
ดาเนิ นการเพิ่มทุนจดทะเบี ยน จากเดิม 1 ล้านบาท เป็ น 2,500 ล้านบาท โดยการออกหุ น้ สามัญ จานวน 24,990,000 หุ น้
มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท เพื่อใช้เป็ นเงินลงทุนหมุนเวียน บริ ษทั ได้ชาระค่าหุน้ เพิ่มทุนทั้งหมดแล้วเต็มจานวน
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริ ษทั เซ็นทรั ล เรี ยลตี้ เซอร์ วิส จากัด (บริ ษทั ย่ อยทางตรง)
ในระหว่างปี 2561 บริ ษทั ได้รับชาระเงิ นคื นทุนส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นจากบริ ษทั เซ็นทรัล เรี ยลตี้ เซอร์ วิส จากัด เป็ น
จานวนเงินทั้งสิ้ น 2.65 ล้านบาท โดยบริ ษทั นาเงิ นคื นทุนดังกล่าวไปลงทุนในบริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา เรี ยลตี้ จากัด
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั และบริ ษทั บันทึกเงินคืนทุนดังกล่าวเป็ นรายได้จากการชาระบัญชี ในงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริ ษทั ชนะคุณ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (บริ ษทั ย่ อยทางตรง)
ในเดื อนสิ งหาคม 2561 บริ ษทั ได้ซ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ชนะคุณ ดี เวลลอปเม้นท์ จากัด จานวน 699,994 หุ ้น คิ ดเป็ น
ร้อยละ 99.99 ของหุน้ สามัญที่ออกและชาระแล้วทั้งหมดเป็ นจานวนเงิน 59 ล้านบาท บริ ษทั ได้ชาระค่าหุน้ ดังกล่าวแล้ว
บริ ษทั ซีพเี อ็น วิลเลจ จากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั สวรรค์ วิถี จากัด) (บริ ษทั ย่ อยทางตรง)
ในเดือนสิ งหาคม 2561 บริ ษทั ได้ซ้ื อหุน้ สามัญของบริ ษทั สวรรค์วิถี จากัด จานวน 99,998 หุน้ เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 1 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของของหุน้ สามัญที่ออกและชาระแล้วทั้งหมด บริ ษทั ได้ชาระค่าหุน้ ทั้งหมดแล้วเต็มจานวน
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั บริ ษทั สวรรค์วิถี จากัด เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 มีมติให้เปลี่ยนชื่อบริ ษทั จาก
“บริ ษทั สวรรค์วิถี จากัด” เป็ น “บริ ษทั ซี พีเอ็น วิลเลจ จากัด” โดยบริ ษทั ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่ อกับกระทรวงพาณิ ชย์
แล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561
บริ ษทั คอมมอน กราวด์ (ประเทศไทย) จากัด (บริษทั ย่ อยทางตรง)
ในเดือนพฤศจิกายน 2561 บริ ษทั ได้จดั ตั้ง บริ ษทั คอมมอน กราวด์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่ งมีทุนจดทะเบียน 1 ล้าน
บาท จานวน 10,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 100 บาท โดยบริ ษทั ถือหุ น้ ร้อยละ 100 ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ชาระค่าหุ น้ แล้วจานวน
ร้อยละ 25 เป็ นจานวนเงิน 0.25 ล้านบาท
กองทุนรวมธุรกิจไทย 5 (บริ ษทั ย่ อยทางตรง)
ตามสัญญากับผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมธุรกิจไทย 5 กาหนดให้กองทุนรวมต้องชาระคืนทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่วย
ลงทุนทุกเดือน ในอัตราร้อยละ 5.83 ของหน่วยลงทุน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2546 ถึง กุมภาพันธ์ 2556 อัตราร้อยละ 5
ของหน่ วยลงทุ น ตั้งแต่ เดื อนมี นาคม 2556 ถึ ง กุมภาพันธ์ 2560 อัตราร้ อยละ 3.38 ของหน่ วยลงทุ น ตั้งแต่ เดื อน
มีนาคม 2560 ถึง มกราคม 2561 และอัตราร้อยละ 23.22 ของหน่วยลงทุนสาหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยกองทุนรวม
มีอายุ 15 ปี มีอายุโครงการตั้งแต่วนั ที่ 6 มีนาคม 2546 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2561 ในระหว่างปี 2561 บริ ษทั ได้รับเงินคืน
ทุนดังกล่าวทั้งหมดเป็ นจานวนเงิ น 10.64 ล้านบาท กองทุนรวมธุ รกิจไทย 5 จดทะเบียนเสร็ จสิ้ นการชาระบัญชี 15
พฤษภาคม 2561
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริ ษทั ซีพเี อ็น เลิร์นนิ่ง เซ็นเตอร์ จากัด (บริ ษทั ย่ อยทางตรง)
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ซี พีเอ็น เลิร์นนิ่ง เซ็นเตอร์ จากัด เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 มีมติอนุมตั ิให้ดาเนิ นการ
จดทะเบียนเลิกบริ ษทั และได้ดาเนินการจดทะเบียนเลิกบริ ษทั กับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561
CPN Ventures Sdn.Bhd. (บริ ษทั ย่ อยทางอ้ อม)
ในเดือนมกราคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของ CPN Ventures Sdn.Bhd. มีมติอนุมตั ิให้เรี ยกชาระค่าหุ น้ ทุนจด
ทะเบี ยนเพิ่มขึ้ นเป็ นจานวน 0.2 ล้านริ งกิ ตมาเลเซี ย (เที ยบเท่า 1.63 ล้านบาท) โดยเพิ่มจาก 7.4 ล้านริ งกิ ตมาเลเซี ย
เป็ น 7.6 ล้านริ งกิตมาเลเซี ย
Central Plaza i-City Real Estate Sdn. Bhd. (บริ ษทั ย่ อยทางอ้ อม)
ในปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของ Central Plaza i-City Real Estate Sdn. Bhd. มีมติอนุมตั ิให้ดาเนิ นการ
ออกและเรี ยกชาระหุ น้ ออกใหม่จาก 266.9 ล้านริ งกิตมาเลเซี ยเป็ น 420.4 ล้านริ งกิตมาเลเซี ย (เทียบเท่า 3,452.2 ล้าน
บาท) โดยออกและเรี ยกชาระหุ น้ ออกใหม่เพิ่มจานวน 153.5 ล้านหุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 ริ งกิตมาเลเซี ย เพื่อใช้เป็ นเงิ น
ลงทุนหมุนเวียน โดยกลุ่มบริ ษทั ถือหุ ้นร้อยละ 60 กลุ่มบริ ษทั ได้ลงทุนในหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็ นจานวนเงิ นรวม
92.1 ล้านริ งกิตมาเลเซี ย (เทียบเท่า 747.1 ล้านบาท) ตามสัดส่ วนการถือหุน้ ของกลุ่มบริ ษทั
บริ ษทั ซีพเี อ็น เรซซิเด้ นซ์ แมเนจเมนท์ (บริ ษทั ย่ อยทางอ้ อม)
ในเดื อนมีนาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ตั้งบริ ษทั ซี พีเอ็น เรซซิ เด้นซ์ แมเนจเมนท์ จากัด เพื่อรองรับการลงทุนใน
อนาคต ซึ่ งมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท จานวน 10,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
การโอนกิจการระหว่ างบริ ษทั เซ็นทรั ล พัฒนา ชลบุรี จากัด และบริ ษทั เซ็นทรั ลพัฒนา เรี ยลตี้ จากัด
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั เซ็นทรัล พัฒนา ชลบุรี จากัด (ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561
ที่ประชุมได้มีมติให้โอนกิจการทั้งหมดของบริ ษทั ให้แก่ บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา เรี ยลตี้ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ดังนั้น
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 บริ ษทั เซ็นทรัล พัฒนา ชลบุรี จากัด (“ผูโ้ อนกิจการ”) ได้ทาสัญญาโอนกิจการทั้งหมดให้กบั
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา เรี ยลตี้ จากัด (“ผูร้ ับโอนกิจการ”) โดยตกลงที่จะโอนสิ ทธิ และหน้าที่ต่าง ๆ ตามสัญญาที่ผโู ้ อน
กิจการมีอยูก่ บั บุคคลอื่นที่มีไว้ใช้ในการประกอบกิจการ
ในการประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั เซ็ นทรั ล พัฒนา ชลบุ รี จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษ ทั เมื่ อวันที่ 19
ตุลาคม 2561 ที่ประชุมได้มีมติให้เลิกบริ ษทั เซ็นทรัล พัฒนา ชลบุรี จากัด โดยบริ ษทั ดังกล่าวได้จดทะเบียนเลิกบริ ษทั
ต่อกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา เรี ยลตี้ จากัด (“ผูร้ ับโอนกิจการ”) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 มีมติ
อนุ มตั ิ การรั บโอนกิ จการทั้งหมดจากบริ ษ ทั เซ็ นทรั ล พัฒนา ชลบุ รี จากัด (“ผูโ้ อนกิ จการ”) และมี มติ อนุ มตั ิ ให้
ดาเนิ นการเพิ่ มทุ นจดทะเบี ยน จากเดิ ม 1,003.66 ล้านบาท เป็ น 2,268.41 ล้านบาท โดยการออกหุ ้นสามัญ จานวน
126,475,502 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 10 บาท เพื่อเป็ นค่าตอบแทนจากการโอนกิ จการตามสัญญาการโอนกิ จการลงวันที่ 19
ตุลาคม 2561 ให้กบั ผูโ้ อนกิจการเพื่อโอนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของผูโ้ อนกิจการในกระบวนการชาระบัญชี
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ผูโ้ อนกิ จการได้โอนสิ นทรัพย์สุทธิ จานวน 1,264.8 ล้านบาท ให้กบั ผูร้ ั บโอนกิ จการ
ทั้ง จ านวนโดยได้รั บ หุ ้ น ในบริ ษัท ของผู ้รั บ โอนกิ จ การเป็ นค่ า ตอบแทนเป็ นจ านวนเงิ น 1,264.8 ล้า นบาท
ทั้งนี้ ผูโ้ อนกิจการจะคืนเงินทุนให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ในภายหลัง
บริ ษทั ศาลาแดง พร็ อพเพอร์ ตี้ แมนเนจเม้ นท์ จากัด (บริ ษทั ย่ อยทางตรง)
ในเดือนมกราคม 2561 บริ ษทั ได้ซ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ศาลาแดง พร็ อพเพอร์ ต้ ี แมนเนจเม้นท์ จากัด จากบริ ษทั
ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) จานวน 440 หุ ้น เป็ นจานวนเงิ น 168.68 ล้านบาท ทาให้สัดส่ วนเงิ นลงทุนเพิ่ มขึ้ นจาก
ร้อยละ 75 เป็ นร้อยละ 86 ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดในสัญญา
การร่ วมทุนเพือ่ พัฒนาโครงการอสังหาริ มทรั พย์ รูปแบบผสมกับบริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) (“ดุสิตธานี”)
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท มี ม ติ อ นุ ม ัติ ก ารร่ ว มทุ น ในการพัฒ นาโครงการอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์รู ป แบบผสม
ประกอบด้วยโรงแรม อาคารที่พกั อาศัย ศูนย์การค้าและอาคารสานักงาน
สั ญญาระหว่ างผู้ถือหุ้นและสั ญญาซื ้อหุ้น
บริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาระหว่างผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ทั สวนลุ ม พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด (“สวนลุ ม”) บริ ษทั พระราม 4
เดเวลอปเม้นท์ จากัด (“พระราม 4”) และบริ ษทั ศาลาแดง พร็ อพเพอร์ ต้ ี แมนเนจเม้นท์ จากัด (“ศาลาแดง”) กับดุสิตธานี
ทั้งนี้บริ ษทั จะต้องซื้ อเงินลงทุนในหุ น้ สามัญจากดุสิตธานี และลงทุนในหุ น้ สามัญเพิ่มทุนตามที่ระบุในสัญญา นอกจากนี้
ดุสิตธานีมีสิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญของศาลาแดงจากบริ ษทั ในสัดส่ วนไม่เกินร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนในราคาตามเงื่ อนไข
และระยะเวลาตามที่ ระบุในสัญญา นอกจากนี้ บริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาซื้ อหุ ้นสามัญของศาลาแดงและสวนลุมจาก
ดุสิตธานีเพิ่มในสัดส่ วนร้อยละ 22 และ 25 ของทุนจดทะเบียน เพื่อให้บริ ษทั มีสดั ส่ วนการลงทุนเป็ นร้อยละ 85 และ
100 ของทุ นจดทะเบี ยนตามลาดับในราคาและระยะเวลาตามที่ ระบุ ในสัญญา นอกจากนี้ บริ ษทั จะต้องจ่ ายชาระ
ค่าบริ การการพัฒนาโครงการอาคารสานักงานในจานวนเงินและระยะเวลาตามที่ระบุในสัญญา
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 บริ ษทั ลงทุนในหุน้ สามัญ ดังนี้
จานวน
หุน้ สามัญ
เพิ่มทุน
(พันหุ้ น)

ซื ้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญจากดุสิตธานี
บริ ษทั สวนลุม พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด

-

ลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริ ษทั สวนลุม พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด
บริ ษทั พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์ จากัด
บริ ษทั ศาลาแดง พร็ อพเพอร์ต้ ี แมนเนจเม้นท์ จากัด
รวม

1,719
9
3

จานวน
หุน้ สามัญ
ที่ลงทุน
(พันหุ้ น)

จานวนเงิน
(พันบาท)

สัดส่ วนความ
เป็ นเจ้าของ
(ร้ อยละ)

0.63

63

63

1,083
9
3

108,297
900
300
109,560

63
90
75

นอกจากนี้ บริ ษทั และดุสิตธานี จะให้เงิ นกูย้ ืมแก่สวนลุมตามสัดส่ วนที่ ตกลงร่ วมกันในสัญญา ในเดือนมิถุนายน 2560
บริ ษทั ได้ทาสัญญาเงินให้กยู้ ืมภายในวงเงินไม่เกิน 600 ล้านบาทกับสวนลุม ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 2.95 ต่อปี
ซึ่ งมีกาหนดชาระคืนเงินกูย้ ืมบางส่ วนหรื อทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยเมื่อสวนลุมมีรายรับเพียงพอที่จะชาระคืนเงินกูย้ ืม
ดังกล่าว
สั ญญาการจัดการสิ ทธิ ในการเช่ าอาคารศูนย์ การค้ า
กลุ่มบริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาการจัดการสิ ทธิ ในการเช่าอาคารศูนย์การค้ากับดุสิตธานี เพื่อให้ดุสิตธานีเป็ นตัวแทน
ในการจัด หาเพื่ อให้ไ ด้สิ ทธิ การเช่ าอาคารศู นย์การค้า ตามเงื่ อนไขของสัญญากลุ่มบริ ษทั ต้องจ่ ายเงิ นมัดจาเป็ น
จานวนเงิน 492.4 ล้านบาทภายในเดือนมิถุนายน 2560 และเดือนมกราคม 2561 และเมื่อกลุ่มบริ ษทั สามารถทาสัญญา
เช่าอาคารศูนย์การค้ากับบริ ษทั วิมานสุ ริยา จากัด กลุ่มบริ ษทั ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมตามที่ระบุไว้ในสัญญาแก่ดุสิตธานี
และจ่ายค่าเช่าตามจานวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าแก่บริ ษทั วิมานสุ ริยา จากัด
ในเดือนมิถุนายน 2560 กลุ่มบริ ษทั ได้จ่ายเงินมัดจาตามสัญญาเป็ นจานวนเงิน 492.4 ล้านบาท ให้แก่ดุสิตธานี
สั ญญาโอนสิ ทธิ และหน้ าที่
กลุ่มบริ ษทั ได้ลงนามในสัญ ญาโอนสิ ทธิ แ ละหน้าที่ กบั ดุสิตธานี เพื่อให้กลุ่มบริ ษทั ลงนามในสัญญาเช่ าที่ ดิ นกับ
กิจการอื่น ทั้งนี้กลุ่มบริ ษทั จ่ายค่าตอบแทนเป็ นจานวนเงิน 107 ล้านบาท ในเดือนมิถุนายน 2560
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บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จากัด
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา เชี ยงใหม่ จากัด
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา เรี ยลตี้ จากัด
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิ เบศร์ จากัด
บริ ษทั เซ็นทรัล ฟู้ดอเวนิว จากัด
บริ ษทั เซ็นทรัล เวิลด์ จากัด
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จากัด
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี จากัด
บริ ษทั ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ จากัด
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
บริ ษทั ซี พีเอ็น โกบอล จากัด
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร์ จากัด
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น จากัด
บริ ษทั ซีพีเอ็น เลิร์นนิ่ ง เซ็นเตอร์ จากัด
บริ ษทั ซีพีเอ็น พัทยา จากัด

บริษทั ย่อย
100.0
100.0
44.2
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
93.3
78.1
100.0
100.0

100.0
100.0
44.2
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
93.3
78.1
100.0
100.0

สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของ
2562
2561
(ร้ อยละ)
1,500.0
1,000.0
2,268.4
800.0
5.0
2,511.9
324.7
900.0
400.6
700.0
2,500.0
2,400.0
2,000.0
1.0
2,500.0

1,500.0
1,000.0
2,268.4
800.0
5.0
2,511.9
324.7
900.0
400.6
700.0
2,500.0
2,400.0
2,000.0
1.0
2,500.0

ทุนชาระแล้ว
2562
2561
(ล้ านบาท)
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1,500,000
1,000,000
1,003,658
589,998
5,000
2,412,733
2,166,751
808,984
400,599
744,285
2,500,000
2,239,200
1,562,684
1,000
2,500,060

2562

2561

1,500,000
1,000,000
1,003,658
589,998
5,000
2,412,733
2,166,751
808,984
400,599
744,285
2,500,000
2,239,200
1,562,684
1,000
2,500,060

ราคาทุน

-

-

-

1,500,000
1,000,000
1,003,658
589,998
5,000
2,412,733
2,166,751
808,984
400,599
744,285
2,500,000
2,239,200
1,562,684
1,000
2,500,060

1,500,000
1,000,000
1,003,658
589,998
5,000
2,412,733
2,166,751
808,984
400,599
744,285
2,500,000
2,239,200
1,562,684
1,000
2,500,060

การด้อยค่า
ราคาทุน-สุทธิ
2562
2561
2562
2561
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและกองทุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาหรับแต่ละปี มีดงั นี้

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

500,000
471,998
32,125
48,711
281,283
-

500,000
383,499
58,453
405,000
875,000

เงินปันผลรับ
2562
2561
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บริษทั ย่อย (ต่ อ)
บริ ษทั ซีพีเอ็น ระยอง จากัด
บริ ษทั บางนาเซ็นทรัล พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด
บริ ษทั ซี พีเอ็น โคราช จากัด
บริ ษทั ซี พีเอ็น เอสเตท จากัด
บริ ษทั ซีพีเอ็น เรซซิ เด้นซ์ ขอนแก่น จากัด
บริ ษทั สวนลุม พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด
บริ ษทั พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์ จากัด
บริ ษทั ศาลาแดง พร็ อพเพอร์ ต้ ี
แมนเนจเม้นท์ จากัด
บริ ษทั ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ จากัด
บริ ษทั ดาราฮาร์ เบอร์ จากัด
บริ ษทั ซี พีเอ็น พัทยา โฮเทล จากัด
บริ ษทั ชนะคุณ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
บริ ษทั ซีพีเอ็น วิลเลจ จากัด
บริ ษทั คอมมอน กราวด์ (ประเทศไทย) จากัด
100.0
100.0
100.0
100.0
63.0
90.0
86.0
100.0
65.0
100.0
100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0
100.0
78.0
90.0
100.0
100.0
65.0
100.0
100.0
70.0
-

สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของ
2562
2561
(ร้ อยละ)

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

0.4
10.0
215.6
51.7
59.0
0.7
-

1,000.0
962.5
1,000.0
0.3
50.0
172.0
1.0
0.4
10.0
215.6
51.7
59.0
1.0
0.25

1,000.0
962.5
1,000.0
0.3
50.0
172.0
1.0

ทุนชาระแล้ว
2562
2561
(ล้ านบาท)
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385,767
10,000
291,750
51,745
58,994
700
-

2561

168,978
10,000
291,750
51,745
58,994
1,000
250

999,999
1
1,000,000
250
50,000
108,360
900

ราคาทุน

999,999
1
1,000,000
250
50,000
294,053
900

2562

-

-

-

การด้อยค่า
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

385,767
10,000
291,750
51,745
58,994
700
-

999,999
1
1,000,000
250
50,000
294,053
900

(พันบาท)

168,978
10,000
291,750
51,745
58,994
1,000
250

999,999
1
1,000,000
250
50,000
108,360
900

ราคาทุน-สุทธิ
2562
2561

83,350
50,000
-

-

-

-

เงินปันผลรับ
2562
2561
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5,443.8
-

5,443,793
28,022,904

5,443,793
27,620,972

-

-

5,443,793
28,022,904

(พันบาท)
5,443,793
27,620,972

ราคาทุน-สุทธิ
2562
2561

12,465,790
13,933,257

บริ ษทั ย่อยทั้งหมดจดทะเบียนจัดตั้งและดาเนิ นธุรกิจในประเทศไทย
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ในปี 2552 กองทุนรวมธุ รกิจไทย 4 ได้แก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปั นผล โดยกาหนดให้เงินปั นผลของหน่ วยลงทุนประเภท ค ต้องไม่เกินกว่าจานวนเงินสดสุ ทธิ ที่เหลือภายหลังจาก
(1) การจ่ายเงินปั นผล และเงินปั นผลค้างจ่ายของหน่วยลงทุนประเภท ก. และ ข. (2) การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่หน่วยลงทุนประเภท ก. และ ข. (3) การหักเงินสดสารองเพื่อ
การชาระหนี้อื่น ๆ และ (4) การชาระเงินปันผลคงค้าง

1,312,815
84,362
3,619,129

เงินปันผลรับ
2562
2561

กองทุนรวมธุรกิจไทย 4

5,443.8
-

2561

การด้อยค่า
2562
2561

(2)

100.0
-

2562

ราคาทุน

เงินลงทุนในกองทุนรวมธุ รกิจไทย 4 และกองทุนรวมธุ รกิจไทย 5 เป็ นเงินลงทุนในหน่ วยลงทุนประเภท ค ซึ่ งมีสิทธิ ในการรับเงิ นปั นผลหลังจากที่หน่ วยลงทุนประเภทอื่น
(ประเภท ก และ ข) ได้รับไปแล้ว

100.0
-

ทุนชาระแล้ว
2562
2561
(ล้ านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(1)

กองทุนรวม
กองทุนรวมธุรกิจไทย 4(1) (2)
กองทุนรวมธุรกิจไทย 5(1)
รวม

สัดส่วนความเป็ นเจ้าของ
2562
2561
(ร้ อยละ)

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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11

ร้อยละของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ สุทธิ
มูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

32.5%
3,622,550
31,508,708
(4,144,637)
(12,410,668)
18,575,953
6,031,612

บริ ษทั แกรนด์ คาแนล
แลนด์ จากัด (มหาชน)
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21.9%
66,877
5,097,050
(183,074)
(475,375)
4,505,478
985,348

บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา
ขอนแก่น จากัด

31 ธันวาคม 2562
Central Plaza i-City
Real Estate Sdn. Bhd.
(พันบาท)
40.0%
105,737
5,835,398
(1,000,488)
(2,260,720)
2,679,927
1,071,971

244,924

บริ ษทั ย่อยอื่น
ที่ไม่มีสาระสาคัญ

ตารางต่อไปนี้สรุ ปข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั ย่อยแต่ละรายของกลุ่มบริ ษทั ที่มีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมที่มีสาระสาคัญ ก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

ส่ วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่ มอี านาจควบคุม

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

8,333,855

รวม

รายงานทางการเงิน 2562

87

(13)
61,589

(484,719)
(127,134)

82

203,576
(141,974)

(51,960)
409,545

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
(เงินปันผลที่จ่ายให้กบั ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม: ไม่มี)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ

1,078,806
452,183
452,183
98,892

บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา
ขอนแก่น จากัด

501,044
170,396
170,396
55,327

บริ ษทั แกรนด์ คาแนล
แลนด์ จากัด (มหาชน)

รายได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
กาไรที่แบ่งให้กบั ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1,015,238
(30,749)

(862,852)
(183,135)

31 ธันวาคม 2562
Central Plaza i-City
Real Estate Sdn. Bhd.
(พันบาท)
327,013
(448,787)
(448,787)
(179,515)
96,143

บริ ษทั ย่อยอื่น
ที่ไม่มีสาระสาคัญ

รวม

70,847

88
รายงานทางการเงิน 2562

32.5%
4,006,614
31,887,407
(2,888,244)
(14,899,762)
18,106,015
5,879,023
479,852
8,692
8,692
2,822

รายได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
กาไรที่แบ่งให้กบั ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

บริ ษทั แกรนด์ คาแนล
แลนด์ จากัด (มหาชน)

ร้อยละของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ สุทธิ
มูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

83

1,844,631
645,409
645,409
141,151

21.9%
113,218
5,073,083
(292,783)
(478,945)
4,414,573
965,467

บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา
ขอนแก่น จากัด

(95,822)
(95,822)
(38,329)

31 ธันวาคม 2561
Central Plaza i-City
Real Estate Sdn. Bhd.
(พันบาท)
40.0%
197,329
5,520,653
(1,432,696)
(1,013,161)
3,272,125
1,308,850

62,056

296,377

บริ ษทั ย่อยอื่น
ที่ไม่มีสาระสาคัญ

167,700

8,449,717

รวม
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89

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
(เงินปันผลที่จ่ายให้กบั ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม: ไม่มี)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(521,785)
178,368

301,437
398,716

บริ ษทั แกรนด์ คาแนล
แลนด์ จากัด (มหาชน)

84

(1,993)
2,447

2,487
(31)

31 ธันวาคม 2561
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา
Central Plaza i-City
ขอนแก่น จากัด
Real Estate Sdn. Bhd.
(พันบาท)
1,080,488
113
(1,076,048)
(2,631)
บริ ษทั ย่อยอื่น
ที่ไม่มีสาระสาคัญ

รวม
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
12

เงินลงทุนในบริษทั ร่ วมและการร่ วมค้ า
งบการเงินรวม
2562
2561

หมายเหตุ
บริษทั ร่ วม
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมจากการ
รวมธุรกิจ
ส่ วนแบ่งกาไรสุ ทธิ จากเงินลงทุน
ในบริ ษทั ร่ วม

การร่ วมค้ า
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมจากการ
รวมธุรกิจเพิ่มขึ้น / ปรับปรุ ง
การจัดประเภทมาจากบริ ษทั ย่อย
การตัดรายการระหว่างกันแบบ
downstream
ส่ วนแบ่งขาดทุนสุ ทธิ จากเงินลงทุน
ในการร่ วมค้า
กลับรายการส่ วนแบ่งขาดทุนสุ ทธิ
จากเงินลงทุนในการร่ วมค้าที่
เกินกว่ามูลค่าของเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

7,045,707
-

5,920,082
19,248

7,886,681
-

7,867,433
19,248

-

951,620

-

-

1,340,164

1,089,896

-

-

(1,028,408)
7,357,463

(935,139)
7,045,707

7,886,681

7,886,681

2,853,474
2,106,902

380,079
56,100

232,500
35,700

6,120
19,125

2,520,040
-

19,125

-

(131,800)

-

-

-

(47,906)

(102,745)

-

-

3,244
4,809,159

2,853,474

4

รายได้เงิ นปั นผล/ ลดมูลค่ าเงิ นลงทุ น
ในกองทรัสต์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

4
10

85

287,325

232,500
-

232,500

91
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
การร่ วมค้ า
บริ ษทั คอนมอน กราวด์ (ประเทศไทย) จากัด
ตามหมายเหตุขอ้ 12 ในเดือนพฤษภาคม 2562 บริ ษทั ได้ร่วมทุนกับ Common Ground Works Sdn. Bhd. และ MSB
Asia Ltd. ในสัดส่ วนร้อยละ 51: 29: 20 ตามลาดับ บริ ษทั ได้ชาระค่าหุ น้ แล้วเป็ นจานวนเงิ น 19.13 ล้านบาท ทาให้
สัดส่ วนเงิ นลงทุนลดลงจากร้อยละ 100 เป็ นร้อยละ 51 บริ ษทั จึ งเปลี่ยนประเภทเงิ นลงทุนจากบริ ษทั ย่อยเป็ นการ
ร่ วมค้า
ในเดือนกันยายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั คอมมอน กราวด์ (ประเทศไทย) จากัด มีมติอนุมตั ิให้เรี ยก
ชาระทุนเพิ่มจากเดิ ม 37.5 ล้านบาท เป็ น 78.0 ล้านบาท โดยบริ ษทั ได้ชาระค่าหุ ้นแล้วเป็ นเงิ นจานวน 20.7 ล้านบาท
ตามสัดส่ วนการถือหุ น้ ของบริ ษทั
ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั คอมมอน กราวด์ (ประเทศไทย) จากัด มีมติอนุมตั ิให้เรี ยก
ชาระทุนเพิ่มจากเดิ ม 78.0 ล้านบาท เป็ น 103.5 ล้านบาท โดยบริ ษทั ได้ชาระค่าหุ ้นแล้วเป็ นเงิ นจานวน 13 ล้านบาท
ตามสัดส่ วนการถือหุน้ ของบริ ษทั
Porto Worldwide Limited
ในเดื อนพฤษภาคม 2562 กลุ่ มบริ ษ ทั ได้มี การร่ ว มทุ น กับบริ ษ ทั ในต่ า งประเทศแห่ งหนึ่ ง โดยได้มีการจัด ตั้ง
Porto Worldwide Limited เพื่ อลงทุ นในธุ รกิ จแกร็ บ (Grab) ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั มี สัดส่ วนการลงทุ นร้ อยละ 33 และมี
ทุนจดทะเบี ยน 199.3 ล้านเหรี ยญสหรัฐ จานวน 199.3 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 เหรี ยญสหรัฐ กลุ่มบริ ษทั ได้ชาระ
ค่าหุน้ แล้วเป็ นจานวนเงิน 2,071.2 ล้านบาท ตามสัดส่ วนการถือหุน้ ของกลุ่มบริ ษทั
บริ ษทั ซีพเี อ็น แอนด์ เอชเคแอล จากัด
ในเดื อนมิถุนายน 2562 บริ ษทั ได้มีการร่ วมทุนกับบริ ษทั ในประเทศแห่ งหนึ่ ง โดยได้มีการจัดตั้ง บริ ษทั ซี พีเอ็น
แอนด์ เอชเคแอล จากัด ซึ่ งบริ ษทั มีสัดส่ วนการลงทุนร้อยละ 51 และมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท จานวน 10,000 หุ น้
มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท บริ ษทั ได้ชาระค่าหุน้ แล้วเป็ นจานวนเงิน 0.5 ล้านบาท ตามสัดส่ วนการถือหุน้ ของบริ ษทั
86
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ในเดือนตุลาคม 2562 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของ บริ ษทั ซี พีเอ็น แอนด์ เอชเคแอล จากัด มีมติอนุมตั ิให้ดาเนิ นการ
เพิ่มทุนจดทะเบี ยน จากเดิม 1 ล้านบาท เป็ น 4 ล้านบาท โดยการออกหุ ้นสามัญ จานวน 30,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 100
บาท โดยบริ ษทั ได้ชาระค่าหุน้ แล้วเป็ นจานวนเงิน 1.5 ล้านบาท ตามสัดส่ วนการถือหุน้ ของบริ ษทั
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั วิมานสุ ริยา จากัด
ในเดื อนมกราคม 2561 บริ ษทั ได้ซ้ื อเงิ นลงทุนในหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั วิมานสุ ริยา จากัด (“วิมานสุ ริยา”)
เป็ นจานวนเงิน 19.2 ล้านบาท โดยยังคงสัดส่ วนการถือหุน้ เท่าเดิม ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดในสัญญาซื้ อหุน้
สั ญญาระหว่ างผู้ถือหุ้นและสั ญญาซื ้อหุ้น
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท มี ม ติ อนุ ม ัติ ก ารร่ ว มทุ น ในการพัฒ นาโครงการอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์รู ป แบบผสม
ประกอบด้วยโรงแรม อาคารที่พกั อาศัย ศูนย์การค้าและอาคารสานักงาน และบริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาระหว่าง
ผูถ้ ือหุ ้นของวิมานสุ ริยากับบริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) (“ดุสิตธานี ”) ซึ่ งวิมานสุ ริยาประกอบธุ รกิ จโรงแรม
ธุ รกิ จอสังหาริ มทรั พย์สาหรั บการขายหน่ วยในอาคารชุ ดพักอาศัย และก่ อสร้ างอาคารศู นย์การค้าเพื่ อให้เช่ า ทั้งนี้
บริ ษทั จะต้องซื้ อเงิ นลงทุ นในหุ ้นสามัญของวิมานสุ ริยาจากดุ สิตธานี และลงทุ นในหุ ้นสามัญเพิ่ มทุ นตามที่ ระบุ ใน
สัญญา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 บริ ษทั ลงทุนในหุ น้ สามัญจานวน 3.85 ล้านหุน้ ในสัดส่ วนการลงทุนร้อยละ 35 ของ
ทุนจดทะเบี ยน โดยบริ ษทั ชาระค่าหุ ้นเป็ นจานวนเงิ น 288.76 ล้านบาท นอกจากนี้ ดุสิตธานี มีสิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญของ
วิมานสุ ริยาจากบริ ษทั ในสัดส่ วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนในราคาตามเงื่อนไขและภายในระยะเวลาตามที่ระบุ
ในสัญญา ทั้งนี้บริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาซื้ อหุ น้ สามัญของวิมานสุ ริยาจากดุสิตธานี เพื่อซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มในสัดส่ วน
ร้ อยละ 5 ของทุ นจดทะเบี ยน เพื่ อให้บริ ษ ทั มี สัดส่ วนการลงทุ นเป็ นร้ อยละ 40 ของทุ นจดทะเบี ยนในราคาและ
ระยะเวลาตามที่ระบุในสัญญา
นอกจากนี้ บริ ษทั และดุสิตธานี จะให้เงินกูย้ ืมแก่วิมานสุ ริยาตามสัดส่ วนที่ตกลงร่ วมกันในสัญญา ในเดือนมิถุนายน 2560
บริ ษทั ได้ทาสัญญาเงิ นให้กยู้ ืมภายในวงเงิ นไม่เกิน 350 ล้านบาทกับวิมานสุ ริยา ในอัตราดอกเบี้ ยร้อยละ MLR - 1.0
ต่อปี ซึ่ งมีกาหนดชาระคืนเงินกูย้ ืมบางส่ วนหรื อทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยเมื่อวิมานสุ ริยามีรายรับเพียงพอที่จะชาระคืน
เงินกูย้ ืมดังกล่าว
87
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
การซื้อบริ ษทั แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 บริ ษทั ซี พีเอ็น พัทยา จากัด (“ซี พีเอ็น พัทยา”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้เข้าซื้ อ
หุน้ สามัญของบริ ษทั แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ตามหมายเหตุขอ้ 4
ทรั สต์ เพือ่ การลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ CPN รี เทล โกรท
ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์เมื่ อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการได้มีมติ
อนุ มตั ิ การลดทุ นของกองทรั ส ต์ โดยลดมู ลค่ า ของหน่ วยทรั ส ต์หน่ ว ยละ 0.2879 บาท เป็ นจานวนเงิ น 636.97
ล้านบาท โดยได้จ่ายเงิ นคืนจากการลดทุนให้แก่กลุ่มบริ ษทั ในเดื อนมีนาคม 2561 ทั้งนี้ การลดทุนดังกล่าวเป็ นไป
ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์
ทรั สต์ เพือ่ การลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ อาคารสานักงานจีแลนด์
ในเดื อนตุ ลาคม 2561 ที่ ประชุ มคณะกรรมการของผูจ้ ดั การกองทรั สต์ฯได้มีมติ อนุ มตั ิ ให้ลดทุ นชาระแล้วของ
กองทรัสต์ฯ โดยการลดมูลค่าของหน่วยทรัสต์ในอัตรา 0.16 บาทต่อหน่วยทรัสต์ รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 80 ล้านบาท
กลุ่มบริ ษทั ได้รับเงินลดทุนในปี 2561
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่ากลุ่มบริ ษทั มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญในทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ อาคารสานักงาน จี แลนด์ (“กองทรัสต์”) ถึงแม้ว่ากลุ่มบริ ษทั จะถือหุ ้นและมีสิทธิ ออกเสี ย งใน
กองทรัสต์ในสัดส่ วนร้อยละ 15 ทั้งนี้ เนื่ องจากบริ ษทั จีแลนด์ รี ท แมเนจเม้นท์ จากัด (บริ ษทั ย่อยทางอ้อม) ได้รับ
การแต่งตั้งให้เป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของกองทรัสต์ ซึ่ งทาให้กลุ่มบริ ษทั สามารถมีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบาย
รวมทั้ง มี ส่ ว นร่ ว มในการตัด สิ น ใจเกี่ ย วกับ เงิ น ปั น ผลหรื อ การแบ่ ง ปั น ส่ ว นทุ น อื่ น ๆ ของกองทรั ส ต์ ดัง นั้น
กองทรัสต์จึงถือเป็ นบริ ษทั ร่ วมของกลุ่มบริ ษทั โดยกลุ่มบริ ษทั ได้บนั ทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวม
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
กิจการร่ วมค้ า
บริ ษทั ฟี โนมินอน ครี เอชั่น จากัด
ในเดือนเมษายน 2561 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฟี โนมินอน ครี เอชัน่ จากัด มีมติอนุมตั ิ ให้เรี ยกชาระค่า
หุน้ จากเดิม 290 ล้านบาท เป็ น 350 ล้านบาท โดยเรี ยกชาระค่าหุน้ เพิ่มเติมจานวน 40 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.5 บาท
รวมเป็ นจานวนเงิ น 60 ล้านบาท กลุ่มบริ ษทั ได้ลงทุ นในหุ ้นเพิ่ มทุ นดังกล่าวจานวนร้ อยละ 51 เป็ นจานวนเงิ น
30.6 ล้านบาท ตามสัดส่ วนของการถือหุน้ ของกลุ่มบริ ษทั
ในเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฟี โนมินอน ครี เอชัน่ จากัด มีมติอนุมตั ิให้เรี ยกชาระ
ค่าหุน้ จากเดิม 350 ล้านบาท เป็ น 390 ล้านบาท โดยเรี ยกชาระค่าหุน้ เพิ่มเติมจานวน 40 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
รวมเป็ นจานวนเงิน 40 ล้านบาท กลุ่มบริ ษทั ได้ลงทุนในหุ น้ เพิ่มทุนดังกล่าวจานวนร้อยละ 51 เป็ นจานวนเงิน 20.4
ล้านบาท ตามสัดส่ วนของการถือหุน้ ของกลุ่มบริ ษทั
ในเดือนสิ งหาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฟี โนมินอน ครี เอชัน่ จากัด มีมติอนุมตั ิให้เรี ยกชาระค่า
หุ ้น จากเดิ ม 390 ล้านบาท เป็ น 400 ล้านบาท โดยเรี ยกชาระค่าหุ ้นเพิ่มเติ มจานวน 40 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.25
บาท รวมเป็ นจานวนเงิน 10 ล้านบาท กลุ่มบริ ษทั ได้ลงทุนในหุ น้ เพิ่มทุนดังกล่าวจานวนร้อยละ 51 เป็ นจานวนเงิน
5.1 ล้านบาท ตามสัดส่ วนของการถือหุน้ ของกลุ่มบริ ษทั
หลักประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วมบางส่ วน ซึ่ งมีราคาทุนเป็ นจานวนเงิ น 991.5 ล้านบาท
ซึ่ งใช้เป็ นหลักประกันตามสัญญาการร่ วมทุนกับบริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) (2561: 991.5 ล้ านบาท)
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
สิ ทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรัพย์
CPN รี เทล โกรท
บริ ษทั วิมานสุริยา จากัด
ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
สิ ทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ อาคาร
สานักงาน จีแลนด์
รวม

บริษทั ร่ วม
กองทุนรวมสิ ทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรัพย์
CPN คอมเมอร์เชียล
โกรท

26.7
35.0

15.0

15.0

25.0

26.7
35.0

25.0

สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของ
2562
2561
(ร้ อยละ)

4,558,489

29,653,383
880,020

4,394,382

2562

2561

4,558,489

29,653,383
880,020

4,394,382

ทุนชาระแล้ว

951,620
8,838,301

6,480,076
308,007

1,098,598

2562
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2561

951,620
8,838,301

6,480,076
308,007

1,098,598

วิธีราคาทุน

962,157
7,357,463

5,479,880
295,309

620,117

950,203
7,045,707

5,208,737
304,387

582,380

วิธีส่วนได้เสี ย
2562
2561
(พันบาท)

งบการเงินรวม

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาหรับแต่ละปี มีดงั นี้

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

997,038

19,339,585
-

1,333,250

884,591

15,058,303
-

1,621,232

มูลค่ายุติธรรมสาหรับ
หลักทรัพย์จดทะเบียน ฯ
2562
2561

52,993
1,028,408

868,049
-

107,366

21,890
935,139

808,146
-

105,103

เงินปันผลรับ
2562
2561
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50.0

บริ ษทั เบย์วอเตอร์ จากัด

บริ ษทั คอมมอน กราวด์
(ประเทศไทย) จากัด
Porto Worldwide
Limited
บริ ษทั ซีพีเอ็น แอนด์
เอชเคแอล จากัด
รวม

50.0

50.0

-

51.0

33.0

51.0

50.0

51.0

51.0

การร่ วมค้า
บริ ษทั ฟี โนมินอน
ครี เอชัน่ จากัด
บริ ษทั ซินเนอร์จิสติก
พร็ อพเพอร์ต้ ี
ดีเวลลอปเมนท์ จากัด

สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของ
2562
2561
(ร้ อยละ)

4,000

6,334,324

103,500

10,000

465,000

400,000

2562

ทุนชาระแล้ว

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

-

-

-

10,000

465,000

290,000

2561

2,040
5,088,687

2,071,202

52,785

2,526,160

232,500

204,000

2562
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232,500

204,000

2561

2,956,540

-

-

2,520,040

วิธีราคาทุน

4,809,159

2,071,266

37,967

2,301,037

231,951

166,938

2,853,474

-

-

2,431,311

232,121

190,042

วิธีส่วนได้เสี ย
2562
2561
(พันบาท)

งบการเงินรวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

มูลค่ายุติธรรมสาหรับ
หลักทรัพย์จดทะเบียน ฯ
2562
2561

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เงินปันผลรับ
2562
2561
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บริษทั ร่ วม
กองทุนรวมสิ ทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรัพย์
CPN คอมเมอร์เชียล
โกรท
ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
สิ ทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรัพย์
CPN รี เทล โกรท
บริ ษทั วิมานสุริยา จากัด
รวม
25.0

26.7
35.0

25.0

26.7
35.0

สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของ
2562
2561
(ร้ อยละ)

29,653,383
880,020

4,394,382

2562

4,394,382

2561

29,653,383
880,020

ทุนชาระแล้ว

92

6,480,076
308,007
7,886,681

1,098,598

2562

วิธีราคาทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

6,480,076
308,007
7,886,681

1,098,598

2561
(พันบาท)

19,339,585
-

1,333,250

15,058,303
-

1,621,232

มูลค่ายุติธรรมสาหรับ
หลักทรัพย์จดทะเบียนฯ
2562
2561

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาหรับแต่ละปี มีดงั นี้

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

868,049
975,415

107,366

2562

เงินปันผลรับ

808,147
913,250

105,103

2561
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50.0
-

50.0

51.0

51.0

4,000

103,500

465,000

2562

ทุนชาระแล้ว

-

-

465,000

2561

2,040
287,325

52,785

232,500

2562

วิธีราคาทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

232,500

-

232,500

2561
(พันบาท)

-

-

-

-

-

-

มูลค่ายุติธรรมสาหรับ
หลักทรัพย์จดทะเบียนฯ
2562
2561

-

-

-

2562

เงินปันผลรับ
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บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าทั้งหมดจดทะเบียนจัดตั้งและดาเนินธุรกิจในประเทศไทย ยกเว้น Porto Worldwide Limited ซึ่ งจดทะเบียนจัดตั้งและดาเนินธุรกิจในประเทศฮ่องกง

การร่ วมค้า
บริ ษทั ซินเนอร์จิสติก
พร็ อพเพอร์ ต้ ี
ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
บริ ษทั คอมมอน กราวด์
(ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั ซีพีเอ็น แอนด์
เอชเคแอล จากัด
รวม

สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของ
2562
2561
(ร้ อยละ)

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

-

-

-

2561
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123,085

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ตามส่ วนได้ เสี ยของกลุ่มบริ ษทั

94

652,869
492,340

รายได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม (ร้อยละ 100)

117,661

643,327
470,646

กองทุนรวมสิ ทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ CPN
คอมเมอร์เชียลโกรท
2562
2561

1,002,506

954,888

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิ
การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
CPN รี เทล โกรท
2562
2561
(พันบาท)
5,141,594
4,927,347
3,756,110
3,577,699

64,948

700,857
432,986

59,688

701,498
397,918

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิ
การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
อาคารสานักงาน จีแลนด์
2562
2561

ตารางต่อไปนี้ สรุ ปข้อมูลทางการเงิ นของบริ ษทั ร่ วมที่ รวมอยู่ในงบการเงิ นของบริ ษทั ร่ วม ปรับปรุ งด้วยการปรับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ื อ และความแตกต่างของนโยบาย
การบัญชี การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปดังกล่าวกับมูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในกิจการเหล่านี้

บริ ษัทร่ วม

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

100
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(591,945)
582,380

(591,945)
620,117

95

1,174,325

1,212,062

สิ นทรัพย์สุทธิ ส่วนที่เป็ นของกลุ่มบริ ษทั
การตัดกาไรระหว่างกันที่ยงั ไม่รับรู ้จากการ
ขายสิ นทรัพย์ให้แก่บริ ษทั ร่ วม
มูลค่ าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษทั ร่ วม

126,277
5,062,369
(32,654)
(446,368)
4,709,624
(12,319)
4,697,305

60,316
5,088,970
(22,082)
(421,772)
4,705,432
142,816
4,848,248

กองทุนรวมสิ ทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ CPN
คอมเมอร์เชียลโกรท
2562
2561

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์สุทธิ (ร้อยละ 100)
การตีมูลค่ายุติธรรมที่ยงั ไม่รับรู ้

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(1,959,090)
5,479,880

7,438,970

(1,959,090)
5,208,737

7,167,827

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิ
การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
CPN รี เทล โกรท
2562
2561
(พันบาท)
1,313,387
1,100,360
45,373,642
45,749,424
(588,009)
(528,345)
(16,397,833) (16,326,228)
29,701,187
29,995,211
(1,829,437)
(3,139,359)
27,871,750
26,855,852

76,137
962,157

886,020

217,120
5,809,122
(89,785)
(1,123,371)
4,813,086
1,093,714
5,906,800

76,137
950,203

874,066

285,109
5,669,194
(159,374)
(1,121,438)
4,673,491
1,153,616
5,827,107

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิ
การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
อาคารสานักงาน จีแลนด์
2562
2561

รายงานทางการเงิน 2562
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริ ษัทร่ วมและการร่ วมค้ าที่ไม่ มสี าระสาคัญ
ตารางต่อไปนี้ สรุ ปข้อมูลทางการเงิ นของส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าที่ไม่มีสาระสาคัญ
จากจานวนเงินที่รายงานในงบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั
บริ ษทั ร่ วมที่ไม่มีสาระสาคัญ
การร่ วมค้าที่ไม่มีสาระสาคัญ
2562
2561
2562
2561
(พันบาท)
มูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วม
และการร่ วมค้าที่ไม่มีสาระสาคัญ
ส่ วนแบ่งของกลุ่มบริ ษทั ใน
- กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
13

295,309

304,386

4,809,159

2,853,474

(9,078)

(2,674)

(47,906)

(26,810)

เงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าหุ้น
ในเดือนพฤษภาคม 2562 บริ ษทั ได้ทาสัญญาซื้ อขายหุ น้ สามัญในบริ ษทั เบย์วอเตอร์ จากัด (“เบย์วอเตอร์ ”) ซึ่ งเป็ น
กิจการร่ วมค้าระหว่างบริ ษทั รัชดา แอสเซท โฮลดิ้งส์ จากัด (บริ ษทั ย่อยทางอ้อม) กับบริ ษทั บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์
จากัด (มหาชน) (“บี ทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์”) ในสัดส่ วนร้อยละ 50 : 50 โดยบริ ษทั ซื้ อหุ ้นจากบี ทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์
จานวนรวม 50,000 หุ ้น คิ ดเป็ นร้อยละ 50 ของจานวนหุ ้นที่ ออกและจาหน่ ายแล้วทั้งหมดของเบย์วอเตอร์ รวมถึง
ภาระที่ ตอ้ งจ่ ายหนี้ สินที่ เกี่ ยวข้องตามสัญญาเป็ นมูลค่ ารวมทั้งสิ้ น 7,698.72 ล้านบาท บริ ษทั ได้ชาระค่ าหุ ้นแล้ว
บางส่ ว นเป็ นจ านวน 2,309.62 ล้า นบาท โดยบั น ทึ ก เป็ นเงิ น จ่ า ยล่ ว งหน้ า ค่ า หุ ้ น ในส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่
31 ธันวาคม 2562 การซื้ อขายหุ ้นสามัญจะถื อว่าเสร็ จสมบูรณ์ และมีภาระที่ ตอ้ งจ่ายหนี้ สินที่ เกี่ ยวข้องตามสัญญา
ดังกล่าว เมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาซื้ อขายหุน้ และสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ดูหมายเหตุ 37.2)
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
14

อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
งบการเงินรวม
2562
2561

หมายเหตุ
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
สิ นทรัพย์ซ่ ึ งได้มาจาก (ปรับปรุ ง)
การรวมธุรกิจ
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
โอนไปเป็ นโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
โอนไปเป็ นสิ ทธิ การเช่า
จาหน่าย / ตัดจาหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่าในการจัดทา
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ค่ าเสื่อมราคา
ณ วันที่ 1 มกราคม
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
โอนไปเป็ นสิ ทธิ การเช่า
จาหน่าย / ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

4

17

17

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)

137,028,610
7,018,160

109,109,637
5,562,200

51,061,344
1,469,139

(265,605)
-

22,973,114
407,851

-

-

(165,585)
(5,723,935)
(194,243)

(896,760)
(34,260)
(93,093)

(5,723,935)
(108,028)

(42,091)

(192,287)
(79)
137,505,115 137,028,610

46,698,520

51,061,344

28,616,153
4,953,901
(514,897)
(53,489)
33,001,668

24,137,422
4,512,662
(33,931)
28,616,153

10,031,365
2,056,249
(514,897)
(21,073)
11,551,644

7,912,333
2,130,325
(11,292)
10,031,366

104,503,447

108,412,457

35,146,876

41,029,978

97

49,819,989
1,283,446
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ราคาตาม
บัญชี
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
สิ ทธิ การเช่า (บางส่ วน)
รวม

104,503
13,915
118,418

ราคาตาม
บัญชี
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
สิ ทธิ การเช่า (บางส่ วน)
รวม

2562

35,147
8,726
43,873

2562

งบการเงินรวม
มูลค่า
ราคาตาม
ยุติธรรม
บัญชี
(ล้ านบาท)
108,412
7,108
252,051
115,520
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่า
ยุติธรรม

ราคาตาม
บัญชี
(ล้ านบาท)
41,030
3,325
78,187
44,355

2561

มูลค่า
ยุติธรรม

219,161
2561

มูลค่า
ยุติธรรม

75,949

การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
ลาดับชั้นมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สินอิสระจากภายนอก ซึ่ งมี
คุณสมบัติในวิชาชีพที่เหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทดังกล่าว
การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกจัดลาดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3 จาก
เกณฑ์ขอ้ มูลที่นามาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
เทคนิคการประเมินมูลค่ า
ประเภทของสิ นทรัพย์
เทคนิคการประเมินมูลค่ า
ที่ดิน
วิธีการเปรี ยบเทียบราคาตลาด
ศูนย์การค้า

วิธีการรายได้ โดยการคิ ดลดกระแสเงิ นสด รู ปแบบการประเมิ นมูลค่ าพิ จารณาถึ งมูลค่า
ปัจจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ ที่ได้จากทรัพย์สิน โดยคานึงถึงการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าเช่าที่
คาดไว้ ระยะเวลาที่เลิกเช่า อัตราการครอบครอง ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็ นสิ่ งจูงใจในการเช่า เช่น
ระยะเวลาที่ให้เช่าฟรี และการยกเว้นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แก่ผเู ้ ช่า กระแสเงินสดสุ ทธิ ที่คาดไว้จะ
ถูกคิดลดโดยใช้อตั ราคิดลดที่ปรับค่าความเสี่ ยงแล้ว การประมาณอัตราคิดลดได้พิจารณาถึง
คุณภาพของอาคารและสถานที่ต้ งั (ตาแหน่งที่ดีที่สุด หรื อ รองลงมา) และระยะเวลาการเช่า
ของผูเ้ ช่า

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วยทรัพย์สินทางการค้าที่ ให้เช่าแก่บุคคลอื่น ซึ่ งประกอบด้วยศูนย์การค้า
ดังต่อไปนี้
-

เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
เซ็นทรัลพลาซา บางนา
เซ็นทรัล มารี นา
เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิ เบศร์
เซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช
เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี
เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
เซ็นทรัลพลาซาแกรนด์ พระราม 9
เซ็นทรัล ซิ ต้ ี เรสสิ เดนซ์
อาคารสานักงาน บางนา
เซ็นทรัลพลาซา ลาปาง
เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่
เซ็นทรัลเฟสติวลั สมุย
เซ็นทรัลพลาซา ระยอง
เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
เซ็นทรัลพลาซา นครศรี ธรรมราช
เซ็นทรัลพลาซา นครราชสี มา
โครงการที่อยูร่ ะหว่างการพัฒนา

-

เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา
เซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ
เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
เซ็นทรัลพลาซา พิษณุ โลก
อาคารสานักงานแกรนด์ พระราม 9
อาคารสานักงาน แจ้งวัฒนะ
เซ็นทรัลพลาซา สุ ราษฎร์ธานี
เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
เซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่
เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา
เซ็นทรัลเฟสติวลั ภูเก็ต
เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์
เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย
เซ็นทรัล วิลเลจ

โครงการระหว่างการพัฒนาของกลุ่มบริ ษทั ประกอบด้วยศูนย์การค้าและสานักงาน
99
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)

สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

จานวนเงิ นที่รับรู้ ในกาไรหรื อขาดทุน
ที่ เกี่ ย วกั บ อสั งหาริ มทรั พย์ เพื่ อ
การลงทุน

รายได้ค่าเช่า
ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงานทางตรง
- อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนที่มี
รายได้ค่าเช่า
- อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ ไม่มี
รายได้ค่าเช่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
จานวนเงินขั้นตา่ ที่จะได้ รับในอนาคต
จากสั ญญาให้ เช่ าดาเนินงาน
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
หลังจาก 5 ปี
รวม

16,157,872

14,341,501

6,780,755

6,278,200

12,169,543

10,376,578

6,066,069

5,681,349

-

-

-

14,209,391
13,922,535
2,104,553
30,236,479

9,395,541
8,017,592
723,966
18,137,099

6,343,326
7,273,602
1,202,411
14,819,339

896

16,341,070
13,829,795
1,619,041
31,789,906

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วยอสังหาริ มทรัพย์เพื่อค้าจานวนหนึ่ งที่ให้เช่าแก่บุคคลที่สาม สัญญาเช่านี้
ส่ วนใหญ่ไม่สามารถยกเลิกได้เป็ นระยะเวลา 3 ปี การต่ออายุสัญญาจะเป็ นไปตามการต่อรองกับผูเ้ ช่า ทั้งนี้ ไม่มีค่า
เช่าที่อาจเกิดขึ้น

100

15

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้น
สิ นทรัพย์ซ่ ึ งได้มาจากการรวมธุรกิจ
โอนไปเป็ นโครงการอสังหาริ มทรัพย์
ระหว่างการพัฒนา
โอน - สุ ทธิ
จาหน่าย / ตัดจาหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่ าในการจัด ทางบ
การเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
และ 1 มกราคม 2562

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์

4

หมายเหตุ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1

-

101

2,618,230

22,476
(12,545)

-

91,396

2,525,876
21,872
60,550

91,371
25

ที่ดิน

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง

1,039,356

3

18,399
(47,853)

956,126
85,991
26,690

งบการเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้ง
เครื่ องใช้สานักงาน
และยานพาหนะ
(พันบาท)

113,572

-

(38,106)
(40,875)
663

98,136
86,720
7,034

สิ นทรัพย์
ที่อยูร่ ะหว่าง
การก่อสร้าง

3,862,554

4

(38,106)
(59,735)

3,671,509
194,583
94,299

รวม

รายงานทางการเงิน 2562
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เพิ่มขึ้น
โอน - สุ ทธิ
จาหน่าย / ตัดจาหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่ าในการจัด ทางบ
การเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

103
2,646,434

91,396

102

25,477
14,705
(12,081)

-

ที่ดิน

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง

66
1,139,876

งบการเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้ง
เครื่ องใช้สานักงาน
และยานพาหนะ
(พันบาท)
87,049
41,190
(27,785)
186,707

129,106
(55,895)
(76)

สิ นทรัพย์
ที่อยูร่ ะหว่าง
การก่อสร้าง

169
4,064,413

241,632
(39,942)

รวม
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ค่ าเสื่อมราคา
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย / ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
และ 1 มกราคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย / ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1,517,015
186,610
(9,773)
1,693,852

-

103

1,340,999
185,393
(9,377)

-

ที่ดิน

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง

699,460
93,944
(19,355)
774,049

654,696
84,056
(39,292)

งบการเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้ง
เครื่ องใช้สานักงาน
และยานพาหนะ
(พันบาท)

-

-

สิ นทรัพย์
ที่อยูร่ ะหว่าง
การก่อสร้าง

2,216,475
280,554
(29,128)
2,467,901

1,995,695
269,449
(48,669)

รวม

รายงานทางการเงิน 2562

109

91,396
91,396

91,396
91,396

ที่ดิน

952,582
952,582

1,101,215
1,101,215

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง

361,325
4,502
365,827

336,509
3,387
339,896

งบการเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้ง
เครื่ องใช้สานักงาน
และยานพาหนะ
(พันบาท)

186,707
186,707

113,572
113,572

สิ นทรัพย์
ที่อยูร่ ะหว่าง
การก่อสร้าง

1,592,010
4,502
1,596,512

1,642,692
3,387
1,646,079

รวม

104

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งได้คิดค่าเสื่ อมราคาเต็มจานวนแล้ว แต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจานวนเงิน
396 ล้านบาท (2561: 542 ล้ านบาท)

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ส่ วนใหญ่เป็ นสิ นทรัพย์ที่มีไว้ใช้ในการดาเนินงานของ โรงแรมฮิลตัน พัทยา และโรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ ของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ ของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

110
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ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้น
โอน - สุ ทธิ
จาหน่าย / ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
1 มกราคม 2562
เพิ่มขึ้น
โอน - สุ ทธิ
จาหน่าย / ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

734,991
63,325
42,036
(17,137)
823,215

265,276
8,521
905
274,702

105

701,353
57,784
13,787
(37,933)

259,986
5,290
-

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง

77,395
93,168
(42,941)
127,622

44,436
47,405
(13,787)
(659)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง
สิ นทรัพย์
เครื่ องใช้สานักงาน
ที่อยูร่ ะหว่าง
และยานพาหนะ
การก่อสร้าง
(พันบาท)

1,077,662
165,014
(17,137)
1,225,539

1,005,775
110,479
(38,592)

รวม

รายงานทางการเงิน 2562
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มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ ของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

ค่ าเสื่อมราคา
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย / ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย / ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

77,318
77,318

175,229
12,729
187,958
12,794
200,752

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง

106

237,461
237,461

467,218
67,227
(36,915)
497,530
77,101
(14,196)
560,435

77,395
77,395

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง
สิ นทรัพย์
เครื่ องใช้สานักงาน
ที่อยูร่ ะหว่าง
และยานพาหนะ
การก่อสร้าง
(พันบาท)

392,174
392,174

642,447
79,956
(36,915)
685,488
89,895
(14,196)
761,187

รวม
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รายงานทางการเงิน 2562

73,950
73,950

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง

259,577
3,203
262,780

127,622
127,622

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง
สิ นทรัพย์
เครื่ องใช้สานักงาน
ที่อยูร่ ะหว่าง
และยานพาหนะ
การก่อสร้าง
(พันบาท)

461,149
3,203
464,352

รวม
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ราคาทรัพย์สินของบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งได้คิดค่าเสื่ อมราคาเต็มจานวนแล้ว แต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจานวนเงิน 291
ล้านบาท (2561: 402 ล้ านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ ของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานทางการเงิน 2562

113

114

รายงานทางการเงิน 2562

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
16

ค่ าความนิยม
หมายเหตุ
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม
ได้มาจากการรวมธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

4

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
(พันบาท)
1,036,492
1,036,492

1,036,492
1,036,492

-

-

1,036,492

1,036,492

-

-

การทดสอบการด้ อยค่ าของหน่ วยสิ นทรั พย์ ที่ก่อให้ เกิดเงินสดที่มคี ่ าความนิยม
มูลค่าที่จะได้รับคืนมาจากมูลค่าจากการใช้ ซึ่ งประมาณจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตที่ เกิ ดขึ้ น
จากการใช้สินทรัพย์น้ นั
การกาหนดข้อสมมติ ฐานมาจากการประเมินของผูบ้ ริ หารโดยพิ จารณาจากแนวโน้มในอุตสาหกรรมที่ เกี่ ยวข้อง
ในอนาคตและข้อมูลในอดีตจากแหล่งข้อมูลภายนอกและภายใน ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประมาณการมูลค่าที่
จะได้รับคืนมีดงั นี้
อัตราคิ ดลด
อัตราคิดลดคานวณมาจากวิธีตน้ ทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของเงินทุน ซึ่ งประกอบด้วยค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมของ
ต้นทุนของหนี้ สิน อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ ยงที่มาจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุ
มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป บวกกับปั จจัยเสี่ ยงของธุ รกิจ แนวโน้มการเจริ ญเติบโต สภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน รวมถึง
ปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ

108

รายงานทางการเงิน 2562

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตราการเติบโตสุดท้ าย
อัตราการเติบโตสุ ดท้ายพิจารณาจากค่าเฉลี่ยการเติบโตของอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่ดาเนิ น
ธุรกิจ อัตราเงินเฟ้อ และการเติบโตของกาไรก่อนดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัดจาหน่าย
ประมาณการการเติบโตของกาไรก่ อนดอกเบีย้ ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ค่ าเสื่ อมราคา และค่ าตัดจาหน่ าย
ประมาณการการเติ บโตของกาไรก่ อนดอกเบี้ ย ค่ า ใช้จ่า ยภาษี เ งิ นได้ ค่ า เสื่ อมราคา และค่ า ตัด จาหน่ า ยมาจาก
การประมาณการผลประโยชน์ที่ได้รับในอนาคตจากประสบการณ์ ในอดี ต ปรั บปรุ งด้วยการเติ บโตของรายได้
ที่คาดไว้ ซึ่ งการเติบโตของรายได้ประมาณการมาจากประสบการณ์ในอดี ต และสภาวะการเติบโตของธุ รกิ จในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกัน
จากการทดสอบการด้อยค่า การประมาณการมูลค่าที่จะได้รับคืนสู งกว่ามูลค่าตามบัญชี กลุ่มบริ ษทั จึงไม่รับรู ้ขาดทุน
จากการด้อยค่าในงบการเงิน
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
17

สิ ทธิการเช่ า
หมายเหตุ
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้น
สิ นทรัพย์ซ่ ึ งได้มาจากการรวมธุรกิจ
โอนมาจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
จาหน่าย / ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562
เพิ่มขึ้น
โอนมาจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
จาหน่าย / ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

4
14

14

ค่ าตัดจาหน่ าย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
จาหน่าย / ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
โอนมาจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
จาหน่าย / ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

14

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(พันบาท)

25,930,156
3,828,504
108,786
34,260
(29,103)
29,872,603
3,367,628
5,723,935
(97,244)
38,866,922

12,356,362
460,644
(18,801)
12,798,205
1,116,024
5,723,935
(61,198)
19,576,966

14,723,099
1,086,249
(22,699)
15,786,649
1,845,073
514,897
(62,234)
18,084,385

6,254,913
775,806
(5,323)
7,025,396
946,892
514,897
(46,056)
8,441,129

11,207,057
14,085,954
20,782,537

6,101,449
5,772,809
11,135,837

รายงานทางการเงิน 2562

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ในระหว่ างปี 2562 สิ ท ธิ ก ารเช่ า ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นส่ ว นใหญ่ เ กิ ด จากกลุ่ ม บริ ษัท ได้ก่ อ สร้ า งโครงการศู น ย์ก ารค้า และ
ห้างสรรพสิ นค้าในอนาคตโดยการซื้ อสิ นทรัพย์ที่ใช้ในการดาเนิ นงานของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัล
พลาซา ลาดพร้าวเป็ นจานวนเงิน 450.50 ล้านบาท (2561: 652.39 ล้ านบาท) และตามที่กล่าวในหมายเหตุขอ้ 4
ในเดือนมกราคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ได้จ่ายชาระค่าธรรมเนี ยมเพิ่มเติม ตามสัญญาเช่าที่ดินกับบุคคลภายนอก ซึ่ งเป็ น
ที่ต้ งั ของโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เป็ นจานวนเงิน 1,790.86 ล้านบาท
สิ ทธิ การเช่ าเป็ นทรั พย์สินทางการค้า ที่ อยู่ภายใต้สัญญาเช่ าดาเนิ นงานระยะยาว ซึ่ งส่ วนใหญ่ได้แก่ ศู นย์การค้า
ในโครงการเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว และบางส่ วนของโครงการเซ็นทรัลพลาซาแกรนด์ พระราม 9
เซ็นทรัลเฟสติวลั ภูเก็ต เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์และโครงการอื่น ๆ

สาหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2562
2561

ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงานทางตรง
สิ นทรัพย์ที่มีรายได้ค่าเช่า

3,872,955

3,765,846

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
2,782,279

2,678,783

สิ ทธิ การเช่ าที่ ดินที่ แสดงอยู่ในงบการเงิ นรวมส่ วนหนึ่ งเป็ นค่ าเช่ าที่ ดินที่ บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งจ่ายล่วงหน้า ให้แ ก่
บริ ษ ัท ที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน สองแห่ ง ตามสั ญ ญาเช่ า ที่ ดิ น สั ญ ญาดัง กล่ า วมี อ ายุ ร วม 43 ปี โดยจะสิ้ น สุ ด ลง ในวัน ที่
30 มิถุนายน 2593
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
18

สิ ทธิการใช้ สินทรัพย์
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(พันบาท)

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

601,319
601,319
601,319

420,953
420,953
420,953

ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

149,377
37,374
186,751
37,371
224,122

74,085
33,514
107,599
33,514
141,113

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

451,942
414,568
377,197

346,868
313,354
279,840
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
19

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
หมายเหตุ
เงินมัดจา
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ ออสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุนและสิ ทธิ การเช่า
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
เงินประกันสิ ทธิ การเช่า
รวม

20

5

งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

1,302,692

(พันบาท)
1,248,805
236,831

174,877

4,471
91,540
233,239
1,631,942

291,010
612,493
248,168
2,400,476

18,382
193,259

4,352
241,183

หนีส้ ิ นที่มภี าระดอกเบีย้

ส่ วนที่มี
หมายเหตุ หลักประกัน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบัน
การเงินส่วนที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากผูล้ งทุน
สถาบันส่วนที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากผูล้ งทุน
สถาบัน
รวมหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้

5

5

2562
ส่วนที่ไม่มี
หลักประกัน

งบการเงินรวม

รวม

ส่วนที่มี
หลักประกัน
(พันบาท)

-

125,761

125,761

-

770,000

4,200,000

4,970,000

-

1,569,203

-

2561
ส่วนที่ไม่มี
หลักประกัน

รวม

90,089

90,089

520,000

7,428,005

7,948,005

1,569,203

522,869

1,405,097

1,927,966

2,200,000

2,200,000

-

1,000,000

1,000,000

-

692,724

692,724

-

-

-

2,531,906

7,080,968

9,612,874

3,322,044

5,150,103

8,472,147

3,301,906

14,857,940
30,726,596

14,857,940
34,028,502

4,364,913

11,050,000
26,123,294

11,050,000
30,488,207
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ส่ วนที่มี
หมายเหตุ หลักประกัน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบัน
การเงินส่วนที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากผูล้ งทุน
สถาบันส่วนที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากผูล้ งทุน
สถาบัน
รวมหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้

5

5

2562
ส่วนที่ไม่มี
หลักประกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนที่มี
รวม
หลักประกัน
(พันบาท)

2561
ส่วนที่ไม่มี
หลักประกัน

รวม

-

9,861,746

9,861,746

-

9,694,518

9,694,518

-

3,600,000

3,600,000

-

3,700,000

3,700,000

-

1,569,203

1,569,203

-

1,405,097

1,405,097

-

800,000

800,000

-

1,000,000

1,000,000

-

8,105,328

8,105,238

-

12,548,929

12,548,929

-

7,080,968

7,080,968

-

5,150,103

5,150,103

-

12,400,000
43,417,245

12,400,000
43,417,245

-

7,200,000
40,698,647

7,200,000
40,698,647

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย แสดงตามระยะเวลาครบกาหนดการจ่ายชาระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2562
2561
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
รวม

8,864,964
23,050,967
2,112,571
34,028,502
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

(พันบาท)
10,966,060
15,830,949
15,987,441
25,473,725
3,534,706
2,112,571
30,488,207
43,417,245

15,799,615
22,666,232
2,232,800
40,698,647

รายงานทางการเงิน 2562

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนี้ สินที่ มีภาระดอกเบี้ ยส่ วนที่มีหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดของหลักประกันซึ่ งเป็ นสิ นทรัพย์
ดังนี้

หมายเหตุ
โครงการอสังหาริ มทรัพย์
ระหว่างการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
สิ ทธิ การเช่า
รวม

งบการเงินรวม
2562
2561
156

9
14
17

14,635
97
14,888

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(ล้ านบาท)
344

14,663
108
15,115

-

-

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีวงเงิ นสิ นเชื่ อซึ่ งยังมิได้เบิ กใช้เป็ นจานวนเงินรวม 14,213 ล้านบาท (2561:
12,593 ล้ านบาท)
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกัน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกัน คือ เงินฝากประจาซึ่ งกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้นาไปค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อ
เงินกู้ยมื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของกลุ่มบริ ษทั เป็ นตัว๋ สัญญาใช้เงิน มีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม
เงินกู้ยมื ระยะสั้นจากผู้ลงทุนสถาบัน
กลุ่มบริ ษัท เซ็นทรั ลพัฒนา จากัด (มหาชน)
ในเดือนกรกฏาคม 2562 บริ ษทั ได้ออกตัว๋ แลกเงินอายุ 6 เดือน มูลค่ารวม 1,600 ล้านบาท และครบกาหนดไถ่ถอนใน
เดือนมกราคม 2563
ในเดือนสิ งหาคม 2562 บริ ษทั ได้ออกตัว๋ แลกเงินอายุ 6 เดือน มูลค่ารวม 1,500 ล้านบาท และครบกาหนดไถ่ถอนใน
เดือนมกราคม 2563
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
กลุ่มบริ ษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน)
ในเดือนสิ งหาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ได้ออกตัว๋ แลกเงินอายุ 6 เดือน มูลค่ารวม 300 ล้านบาท และครบกาหนดไถ่ถอน
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ในเดื อนพฤศจิ กายน 2562 กลุ่มบริ ษทั ได้ออกตัว๋ แลกเงิ นอายุ 6 เดื อน มูลค่ารวม 100 ล้านบาท และครบกาหนดไถ่
ถอนในเดือนพฤษภาคม 2563
ในเดือนธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ได้ออกตัว๋ แลกเงินอายุ 6 เดือน มูลค่ารวม 200 ล้านบาท และครบกาหนดไถ่ถอน
ในเดือนมิถุนายน 2563
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
กลุ่มบริ ษัท เซ็นทรั ลพัฒนา จากัด (มหาชน)
ในเดื อนกันยายน 2558 บริ ษทั ได้ทาสัญญาเงิ นกูภ้ ายในวงเงิ นไม่เกิ น 1,000 ล้านบาท กับสถาบันการเงิ นแห่ งหนึ่ ง
สัญญาดังกล่าวกาหนดให้บริ ษทั ชาระเงินต้นคืนเป็ นงวดรายเดือน รวม 36 งวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ได้
เบิกเงินกูค้ รบวงเงินกู้
ในเดือนกันยายน 2561 บริ ษทั ได้ทาสัญญาเงินกูย้ ืมภายในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท กับสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ง
สัญญาดังกล่าวกาหนดให้บริ ษทั ชาระเงินต้นเป็ นรายงวดทุกๆ เดือน รวม 21 งวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั
ได้เบิกใช้เงินกูค้ รบวงเงินกู้
ในเดือนพฤศจิกายน 2561 บริ ษทั ได้ทาสัญญาเงินกูย้ ืมภายในวงเงิ นไม่เกิ น 1,500 ล้านบาท กับสถาบันการเงิ นแห่ ง
หนึ่ ง สัญญาดังกล่าวกาหนดให้บริ ษทั ชาระเงินต้นเป็ นรายงวดทุกๆ 6 เดือน รวม 14 งวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริ ษทั ได้เบิกใช้เงินกูค้ รบวงเงินกู้
ในเดือนพฤศจิกายน 2561 บริ ษทั ได้ทาสัญญาเงินกูย้ ืมภายในวงเงิ นไม่เกิ น 1,000 ล้านบาท กับสถาบันการเงิ นแห่ ง
หนึ่ ง สัญญาดังกล่าวกาหนดให้บริ ษทั ชาระเงินต้นครั้งแรกในอีก 24 เดือนหลังจากเบิ กเงิ นกูค้ รั้งแรก และชาระคืน
เป็ นรายงวดทุกๆ 3 เดือน รวม 21 งวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ได้เบิกใช้เงินกูค้ รบวงเงินกู้

116

รายงานทางการเงิน 2562

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ในเดือนธันวาคม 2561 บริ ษทั ได้ทาสัญญาเงินกูย้ ืมภายในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท กับสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ ง
สัญญาดังกล่าวกาหนดให้บริ ษทั ชาระเงินต้นเป็ นรายงวดทุกๆ 6 เดือน รวม 14 งวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั
ได้เบิกใช้เงินกูค้ รบวงเงินกู้
ในเดือนธันวาคม 2561 บริ ษทั ได้ทาสัญญาเงิ นกูย้ ืมภายในวงเงิ นไม่เกิ น 500 ล้านบาท กับสถาบันการเงิ นแห่ งหนึ่ ง
สัญญาดังกล่าวกาหนดให้บริ ษทั ชาระเงินต้นเป็ นรายงวดทุกๆเดือน รวม 36 งวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ได้
เบิกใช้เงินกูค้ รบวงเงินกู้
ในเดือนมีนาคม 2562 บริ ษทั ได้ทาสัญญาเงินกูย้ ืมภายในวงเงินไม่เกิ น 2,000 ล้านบาท กับสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ ง
สัญญาดังกล่าวกาหนดให้บริ ษทั ชาระเงินต้นครั้งแรกในอีก 25 เดือนหลังจากเบิกเงินกูค้ รั้งแรก และชาระคืนเป็ นเป็ น
รายงวดทุก ๆ เดือน รวม 35 งวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ได้เบิกใช้วงเงินกูค้ รบวงเงินกู้
ในเดื อนพฤษภาคม 2562 บริ ษทั ได้ทาสัญญาเงิ นกูย้ ืมภายในวงเงิ นไม่เกิ น 1,500 ล้านบาท กับสถาบันการเงิ นแห่ ง
หนึ่ ง สัญญาดังกล่าวกาหนดให้บริ ษทั ชาระเงิ นต้นครั้งแรกในอีก 25 เดือนหลังจากเบิ กเงินกูค้ รั้งแรก และชาระคื น
เป็ นเป็ นรายงวดทุก ๆ เดือน รวม 35 งวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ได้เบิกใช้วงเงินกูค้ รบวงเงินกู้
กลุ่มบริ ษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน)
ในเดือนกันยายน 2553 กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาเงินกูย้ ืมภายในวงเงินไม่เกิน 3,100 ล้านบาท กับสถาบันการเงินแห่ง
หนึ่ ง สัญญาดังกล่าวกาหนดให้บริ ษทั ชาระเงิ นต้นที่ เหลื อทั้งจานวนภายใน 3 ปี นับจากวันที่ 17 กรกฎาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ได้เบิกใช้เงินกู้ 2,532 ล้านบาท (2561: 3,100 ล้ านบาท)
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากผู้ลงทุนสถาบัน
กลุ่มบริ ษทั จาหน่ายหุน้ กูใ้ นสกุลเงินบาทในวงจากัด หุน้ กูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีประกัน และไม่
มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
กลุ่มบริ ษัท เซ็นทรั ลพัฒนา จากัด (มหาชน)
ในเดือนตุลาคม 2554 บริ ษทั จาหน่ายหุน้ กูอ้ ายุ 10 ปี มูลค่ารวม 300 ล้านบาท โดยหุน้ กูด้ งั กล่าวมีการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ
6 เดือน และครบกาหนดไถ่ถอนในวันที่ 12 ตุลาคม 2564
ในเดือนมิถุนายน 2558 บริ ษทั จาหน่ายหุ ้นกูอ้ ายุ 6 ปี 7 เดือน 10 วัน มูลค่ารวม 1,000 ล้านบาท โดยหุ น้ กูด้ งั กล่าวมี
การจ่ายดอกเบี้ยครั้งเดียวในวันครบกาหนดไถ่ถอน และครบกาหนดไถ่ถอนในวันที่ 12 มกราคม 2565
ในเดือนสิ งหาคม 2558 บริ ษทั จาหน่ายหุ น้ กูอ้ ายุ 7 ปี มูลค่ารวม 800 ล้านบาท โดยหุ น้ กูด้ งั กล่าวมีการจ่ายดอกเบี้ยปี
ละ 2 ครั้ง และครบกาหนดไถ่ถอนในวันที่ 6 สิ งหาคม 2565
ในเดือนธันวาคม 2558 บริ ษทั จาหน่ายหุ น้ กูอ้ ายุ 5 ปี มูลค่ารวม 800 ล้านบาท โดยหุ น้ กูด้ งั กล่าวมีการจ่ายดอกเบี้ยปี
ละ 2 ครั้ง และครบกาหนดไถ่ถอนในวันที่ 16 ธันวาคม 2563
ในเดือนธันวาคม 2558 บริ ษทั จาหน่ายหุ น้ กูอ้ ายุ 5 ปี มูลค่ารวม 800 ล้านบาท โดยหุ น้ กูด้ งั กล่าวมีการจ่ายดอกเบี้ยปี
ละ 2 ครั้ง และครบกาหนดไถ่ถอนในวันที่ 16 ธันวาคม 2564
ในเดือนธันวาคม 2558 บริ ษทั จาหน่ายหุ น้ กูอ้ ายุ 7 ปี มูลค่ารวม 600 ล้านบาท โดยหุ น้ กูด้ งั กล่าวมีการจ่ายดอกเบี้ยปี
ละ 2 ครั้ง และครบกาหนดไถ่ถอนในวันที่ 16 ธันวาคม 2565
ในเดือนสิ งหาคม 2561 บริ ษทั จาหน่ายหุ น้ กูอ้ ายุ 3 ปี มูลค่ารวม 1,900 ล้านบาท โดยหุ น้ กูด้ งั กล่าวมีการจ่ายดอกเบี้ย
ทุกๆ 6 เดือน และครบกาหนดไถ่ถอนในวันที่ 8 สิ งหาคม 2564
ในเดือนสิ งหาคม 2561 บริ ษทั จาหน่ายหุ น้ กูอ้ ายุ 7 ปี มูลค่ารวม 1,000 ล้านบาท โดยหุ น้ กูด้ งั กล่าวมีการจ่ายดอกเบี้ย
ทุกๆ 6 เดือน และครบกาหนดไถ่ถอนในวันที่ 8 สิ งหาคม 2568
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ในเดือนพฤษภาคม 2562 บริ ษทั จาหน่ายหุ ้นกูอ้ ายุ 4 ปี มูลค่ารวม 2,000 ล้านบาท และครบกาหนดไถ่ถอนในวันที่
2 พฤษภาคม 2566
ในเดือนพฤษภาคม 2562 บริ ษทั จาหน่ายหุ ้นกูอ้ ายุ 3 ปี มูลค่ารวม 1,500 ล้านบาท และครบกาหนดไถ่ถอนในวันที่
2 พฤษภาคม 2565
ในเดื อนกรกฎาคม 2562 บริ ษทั จาหน่ ายหุ ้นกูอ้ ายุ 3 ปี มูลค่ารวม 2,000 ล้านบาท และครบกาหนดไถ่ถอนในวันที่
18 กรกฎาคม 2565
ในเดื อนกรกฎาคม 2562 บริ ษทั จาหน่ ายหุ ้นกูอ้ ายุ 10 ปี มูลค่ารวม 500 ล้านบาท และครบกาหนดไถ่ถอนในวันที่
18 กรกฎาคม 2572
กลุ่มบริ ษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน)
ในเดื อนพฤศจิ กายน 2558 กลุ่มบริ ษทั จาหน่ ายหุ ้นกูอ้ ายุ 5 ปี มูลค่ารวม 100 ล้านบาท โดยหุ ้นกูด้ งั กล่าวมี การจ่ าย
ดอกเบี้ยทุกๆไตรมาส และครบกาหนดไถ่ถอนในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
ในเดื อนกันยายน 2560 กลุ่มบริ ษทั จาหน่ ายหุ ้นกูอ้ ายุ 3 ปี มูลค่ ารวม 1,100 ล้านบาท โดยหุ ้นกูด้ งั กล่าวมี การจ่ า ย
ดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน และครบกาหนดไถ่ถอนในวันที่ 7 กันยายน 2563
ในเดือนพฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริ ษทั จาหน่ายหุ น้ กูอ้ ายุ 3.5 ปี มูลค่ารวม 1,300 ล้านบาท โดยหุ น้ กูด้ งั กล่าวมีการจ่าย
ดอกเบี้ยทุกๆไตรมาส และครบกาหนดไถ่ถอนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2564
ในเดื อนพฤศจิ กายน 2560 กลุ่มบริ ษทั จาหน่ ายหุ ้นกูอ้ ายุ 3 ปี มูลค่ารวม 200 ล้านบาท โดยหุ ้นกูด้ งั กล่าวมี การจ่ าย
ดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน และครบกาหนดไถ่ถอนในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
ในเดื อนเมษายน 2561 กลุ่มบริ ษทั จาหน่ ายหุ ้นกู้อายุ 4 ปี มูลค่ ารวม 1,150 ล้านบาท โดยหุ ้นกูด้ งั กล่า วมี การจ่ า ย
ดอกเบี้ยทุกๆไตรมาส และครบกาหนดไถ่ถอนในวันที่ 26 เมษายน 2565
ภายใต้สัญญาเงิ นกูย้ ืมและข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ ของผูอ้ อกหุ ้นกู้ กลุ่มบริ ษทั ต้องปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไข
ทางการเงินบางประการ เช่น การดารงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ให้เป็ นไปตามอัตราที่กาหนดในสัญญา
และอัตราส่ วนความสามารถในการชาระหนี้ให้เป็ นไปตามอัตราที่กาหนดในสัญญา เป็ นต้น
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14,644,763

9,147,931

2562
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินและผูล้ งทุน
สถาบัน
1.35 - 5.00

2561
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินและผูล้ งทุน
สถาบัน
0.73 - 5.28

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้ อยละ)

เงินกูย้ ืม - ส่ วนที่มี
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

อัตราดอกเบี้ยแท้ จริ งและการวัดมูลค่ าใหม่ / การวิเคราะห์ การครบกาหนดชาระ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

120

8,692,867

2,635,886

11,128,720

14,215,082

1,428,600

1,714,286

งบการเงินรวม
เงินกูย้ ืม - ส่ วนที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่
และระยะที่ครบกาหนดชาระ
หลังจาก 1 ปี แต่
ภายใน 1 ปี
ภายใน 5 ปี
หลังจาก 5 ปี
(พันบาท)

30,398,118

33,210,017

รวมมูลค่าตาม
บัญชี

30,747,322

33,600,793

มูลค่า
ยุติธรรม
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1.35 - 5.00

0.73 - 5.00

2562
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินและผูล้ งทุน
สถาบัน

2561
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินและผูล้ งทุน
สถาบัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้ อยละ)

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

4,500,000

10,742,857

เงินกูย้ ืม - ส่ วนที่มี
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
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5,247,880

1,235,886

7,278,720

11,757,142

1,428,600

1,714,286

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินกูย้ ืม - ส่ วนที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่
และระยะที่ครบกาหนดชาระ
หลังจาก 1 ปี แต่
ภายใน 1 ปี
ภายใน 5 ปี
หลังจาก 5 ปี
(พันบาท)

18,455,200

25,450,171

รวมมูลค่าตาม
บัญชี

18,486,879

25,827,134

มูลค่า
ยุติธรรม

รายงานทางการเงิน 2562

127

128

รายงานทางการเงิน 2562

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
21

เจ้ าหนีอ้ ื่น

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)

เจ้าหนี้อื่น
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ค้างจ่าย
รายได้ค่าบริ การรับล่วงหน้า
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าของ
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์สาหรับ
การขายหน่วยในอาคาร
ชุดพักอาศัย
อื่น ๆ
รวม

5

25

614,508
2,401,018

617,376
2,567,251

342,325
978,984

371,766
1,104,990

1,735,990
223,173
300,661

1,995,872
222,006
227,022

701,845
88,268
259,394

854,260
73,382
185,531

145,808
142,691
5,563,849

279,912
270,609
6,180,048

70,803
2,441,619

53,220
2,643,149
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
22

ประมาณการหนีส้ ิ นสาหรับผลประโยชน์ พนักงาน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
(พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
- โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้

649,367

461,329

517,840

364,281

สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รับรู้ ในกาไรหรื อขาดทุน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้

202,261

56,736

161,730

41,667

-

33,105

-

17,350

รับรู้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการประมาณตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้ในระหว่างปี
โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้

กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จัดการโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิ ทธิ และอายุงานโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้มี
ความเสี่ ยงจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ ยงของช่วงชีวิต ความเสี่ ยงจากอัตรา
ดอกเบี้ย และความเสี่ ยงจากตลาด (เงินลงทุน)
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่ าปัจจุบันของภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชน์

ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
รับรู้ ในกาไรขาดทุน
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน

หมายเหตุ

4

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
(พันบาท)
461,329
358,622
364,281
308,000
16,744
-

30

รับรู้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการประมาณตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้ในระหว่างปี
- ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
- ข้อสมมติทางการเงิน
- การปรับปรุ งจากประสบการณ์

184,923
17,338

45,079
11,657

147,894
13,836

32,036
9,632

-

(5,692)
(10,099)
48,896
33,105

-

(4,978)
(7,893)
30,221
17,350

ผลประโยชน์จ่าย

(14,223)

(3,878)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

649,367

461,329

(8,171)
517,840

(2,737)
364,281

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานได้ถูกปรับปรุ งให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างที่ ถูก
เลิกจ้างเพิ่มเติ ม หากลูกจ้างทางานติ ดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้ นไป ลูกจ้างมีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตรา
สุ ดท้าย 400 วัน กลุ่มบริ ษทั จึงแก้ไขโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานในปี 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับปรับปรุ ง จากการแก้ไขโครงการดังกล่าวทาให้กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ประมาณการ
หนี้สินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ และต้นทุนบริ การในอดีตเพิ่มขึ้น
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
โครงการของกลุ่มบริ ษัท เซ็นทรั ลพัฒนา จากัด (มหาชน)
ข้ อสมมติในการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ ประกันภัย

งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(ร้ อยละ)

อัตราคิดลด
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต

3.2
6.0 - 8.0

3.2
6.0 - 8.0

3.2
6.0 - 8.0

3.2
6.0 - 8.0

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ ทวั่ ไปและตารางมรณะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาหนดไว้เป็ น 19 ปี (2561: 20 ปี )
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้
อย่างสมเหตุ สมผล ณ วันที่ รายงาน โดยถื อว่าข้อสมมติ อื่น ๆ คงที่ จะมี ผลกระทบต่ อภาระผูกพันของโครงการ
ผลประโยชน์เป็ นจานวนเงินดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลง
ร้อยละ 1)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลง
ร้อยละ 1)

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง

(65,293)

77,705

(51,511)

61,073

74,354

(64,029)

58,454

(50,519)

(47,045)

55,965

(37,450)

44,402

53,552

(46,134)

42,498

(36,729)

แม้ว่าการวิเคราะห์ น้ ี ไ ม่ ได้ค านึ งการกระจายตัวแบบเต็มรู ปแบบของกระแสเงิ นสดที่ คาดหวังภายใต้โครงการ
ดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่าง ๆ
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
โครงการของกลุ่มบริ ษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน)
ข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
อัตราคิดลด
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

2562

2561
(ร้ อยละ)

2.3 - 2.8
6.0
1.0 - 35.0

2.3 - 2.8
6.0
1.0 - 35.0

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ ทวั่ ไปและตารางมรณะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาหนดไว้เป็ น
10 ปี
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้
อย่างสมเหตุ สมผล ณ วันที่ รายงาน โดยถื อว่าข้อสมมติ อื่น ๆ คงที่ จะมี ผลกระทบต่ อภาระผูกพันของโครงการ
ผลประโยชน์เป็ นจานวนเงินในงบการเงินรวมดังต่อไปนี้
(พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 10)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 10)

เพิ่มขึ้น

ลดลง

(801)
1,937
(1,853)

852
(1,832)
2,113

(656)
1,408
(1,340)

698
(1,334)
1,515

แม้ว่าการวิเคราะห์ น้ ี ไ ม่ ได้ค านึ งการกระจายตัวแบบเต็มรู ปแบบของกระแสเงิ นสดที่ คาดหวังภายใต้โครงการ
ดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่าง ๆ
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
23

ทุนเรื อนหุ้น
ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุ ้นสู งกว่า
มูลค่าหุ น้ ที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนาค่าหุ น้ ส่ วนเกินนี้ ต้ งั เป็ นทุนสารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ ”) ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
นี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้

24

สารอง
สารองประกอบด้วย
การจัดสรรกาไร และ/หรื อ กาไรสะสม
สารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้องจัดสรรทุ นสารอง
(“สารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
สารองดังกล่าวมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสารองนี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ผลต่ างจากการแปลงค่ างบการเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่ วนของเจ้าของประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศ
ผลต่ างจากการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ ายุตธิ รรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในส่ วนของเจ้าของประกอบด้วยผลรวม
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจนกระทัง่ มีการตัดรายการหรื อเกิดการด้อยค่า
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
การเคลื่อนไหวในทุนสารอง
การเคลื่อนไหวในทุนสารองแสดงรายการในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ส่ วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
ส่ วนเกิ นทุ นจากการรวมธุ รกิ จภายใต้การควบคุ มเดี ยวกันได้แก่ ส่วนเกิ นระหว่างมูลค่ าตามบัญชี ของกิ จการภายใต้
การควบคุมเดี ยวกัน ณ วันที่ ได้มาที่ สูงกว่าต้นทุนเงิ นลงทุนนั้นและถูกบันทึ กเป็ นส่ วนเกิ นทุน ซึ่ งจะไม่จาหน่ ายและ
จะคงอยูจ่ นกว่าบริ ษทั ย่อยจะถูกขายหรื อจาหน่ายออกไป
25

ส่ วนงานดาเนินงานและการจาแนกรายได้
กลุ่มบริ ษทั มี 4 ส่ วนงานที่รายงาน ดังรายละเอียดด้านล่าง ซึ่ งเป็ นหน่วยงานธุรกิจที่สาคัญของกลุ่มบริ ษทั หน่วยงาน
ธุ รกิจที่สาคัญนี้ ให้สินค้าและให้บริ การที่แตกต่างกัน ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนิ นงานสอบทานรายงาน
การจัดการภายในของแต่ละหน่ วยงานธุ รกิ จที่ สาคัญอย่างน้อยทุ กไตรมาส การดาเนิ นงานของแต่ ละส่ วนงานที่
รายงานของกลุ่มบริ ษทั โดยสรุ ปมีดงั นี้
ส่ วนงานที่ 1

ธุ ร กิ จ ให้ เ ช่ า อาคารศู น ย์ก ารค้า อาคารส านั ก งาน ห้ อ งชุ ด พัก อาศัย และให้ บ ริ การด้า น
สาธารณู ปโภค สวนสนุกและสวนน้ าในศูนย์การค้า

ส่ วนงานที่ 2

ธุรกิจให้บริ การศูนย์อาหารในศูนย์การค้า

ส่ วนงานที่ 3

ธุรกิจโรงแรม

ส่ วนงานที่ 4

ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์สาหรับการขายบ้านพร้อมที่ดินและหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย

ข้อมูลผลการดาเนินงานของแต่ละส่ วนงานที่รายงานได้รวมอยูด่ า้ นล่างนี้ ผลการดาเนินงานวัดโดยใช้กาไรก่อนภาษี
เงิ นได้ของส่ วนงาน ซึ่ งนาเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการ
ดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หารเชื่ อว่าการใช้กาไรก่อนภาษีเงินได้ในการวัดผลการดาเนิ นงานนั้นเป็ นข้อมูลที่
เหมาะสมในการประเมินผลการดาเนิ นงานของส่ วนงานและสอดคล้องกับกิ จการอื่นที่ดาเนิ นธุ รกิ จในอุตสาหกรรม
เดียวกัน ทั้งนี้การกาหนดราคาระหว่างส่ วนงานเป็ นไปตามการซื้ อขายตามปกติธุรกิจ
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108,767
420,404
5,680,892
987,151
7,590,802

15,631,946
149,584
798,399
6,330,777
1,292,258
7,680,720

กาไรตามส่ วนงานก่อนหักภาษีเงินได้

ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ส่ วนแบ่งกาไรในเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
รายจ่ายฝ่ ายทุน

13,259,837

28,189,318
28,189,318

32,030,142
32,030,142

จังหวะเวลาในการรับรู้ รายได้
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง
รวมรายได้

28,068,406
120,912
28,189,318

31,843,167
186,975
32,030,142

ข้ อมูลตามส่ วนงานดาเนินงาน
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
รวมรายได้

สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

ส่ วนงานที่ 1
2562
2561

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

147,483

70,934

358,748

851,508
851,508

851,461
47
851,508
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198,605

30,831

315,436

733,293
733,293

733,019
274
733,293

ส่ วนงานที่ 2
2562
2561

33,781

6,115
360
194,971

564,870

1,123,524
1,123,524

1,120,527
2,997
1,123,524

129,701

4,412
472
180,835

608,827

1,211,167
1,211,167

1,207,833
3,334
1,211,167

งบการเงินรวม
ส่ วนงานที่ 3
2562
2561
(พันบาท)

23,282

8,654
15,427
16,681

1,038,500

2,904,237
2,904,237

2,904,237
2,904,237

2562

ส่ วนที่ 4

45,569

1,834
5,457
13,177

1,189,908

2,761,736
2,761,736

2,761,736
2,761,736

2561

1,292,258
7,885,266

164,353
814,186
6,613,363

17,594,064

4,879,269
32,030,142
36,909,411

36,719,392
190,019
36,909,411

2562

รวม

987,151
7,964,677

115,013
426,333
5,905,735

15,374,008

4,706,196
28,189,318
32,895,514

32,770,994
124,520
32,895,514

2561

รายงานทางการเงิน 2562
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จังหวะเวลาในการรับรู้ รายได้
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง
รวมรายได้

สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

สิ นทรัพย์ตามส่ วนงาน
หนี้สินตามส่ วนงาน

สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

16,222,490
16,222,490

15,281,386
15,281,386

ส่ วนงานที่ 1
2562
2561

122,612,675
36,002,680

ส่ วนงานที่ 1
2561

125,257,550
35,304,951

2562

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

238,982
14,200

333,825
333,825

130

260,518
260,518

ส่ วนงานที่ 2
2562
2561

412,227
29,917

ส่ วนงานที่ 2
2562
2561

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่ วนงานที่ 3
2562
2561
(พันบาท)

งบการเงินรวม
ส่ วนงานที่ 3
2562
2561
(พันบาท)
1,187,514
1,273,596
307,977
178,866
ส่ วนที่ 4

-

2562

ส่ วนที่ 4

8,386,812
680,515

2562

-

2561

7,806,553
765,513

2561

333,825
16,222,490
16,556,315

2562

135,244,103
36,323,360

2562

2561

รวม

260,518
15,281,386
15,541,904

2561

131,931,806
36,961,259

รวม
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
การกระทบยอดรายได้ กาไรหรื อขาดทุน สิ นทรัพย์และหนี้สิน และรายการอื่นที่มีสาระสาคัญของส่ วนงานที่รายงาน
2562

2561
(พันบาท)

รายได้
รวมรายได้จากส่ วนงานที่รายงาน
รายได้อื่น
ตัดรายการรายได้ระหว่างส่ วนงาน
รายได้ รวม

36,909,411
1,870,585
38,779,996
(190,019)
38,589,977

32,895,514
2,685,672
35,581,186
(124,520)
35,456,666

กาไร
รวมกาไรก่อนภาษีเงินได้จากส่ วนงานที่รายงาน

17,594,064

15,374,008

(116,039)

618,677

1,708,950
(6,333,624)
1,292,258
14,145,609

2,570,659
(6,110,239)
987,151
13,440,256

135,244,103

131,931,806

14,924,373
2,226,344
17,538,214
169,933,034

12,026,484
1,899,879
15,849,657
161,707,826

ตัดรายการระหว่างส่ วนงาน
จานวนที่ไม่ได้ปันส่ วน
- รายได้อื่น
- ค่าใช้จ่ายอื่น
- ส่ วนแบ่งกาไรในเงิ นลงทุนในบริ ษท
ั ร่ วมและการร่ วมค้า
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
สิ นทรัพย์
รวมสิ นทรัพย์ของส่ วนงานที่รายงาน
จานวนที่ไม่ได้ปันส่ วน
- เงินลงทุน
- สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
- สิ นทรัพย์อื่น
สิ นทรัพย์ รวม

131

137

138

รายงานทางการเงิน 2562

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
2562
หนีส้ ิ น
รวมหนี้สินของส่ วนงานที่รายงาน
จานวนที่ไม่ได้ปันส่ วน
- เงินกูย้ ืม
- หนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี
- หนี้ สินอื่น
หนีส้ ิ นรวม
รวมส่ วนงานที่
รายงาน

(พันบาท)

2561

36,323,360

36,961,259

34,028,503
1,974,786
17,144,122
89,470,771

30,488,208
2,035,483
18,047,139
87,532,089

ปรับปรุ ง
(พันบาท)

งบการเงินรวม

รายการอื่นที่มีสาระสาคัญ
2562
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
รายจ่ายฝ่ ายทุน

164,353
814,186
6,613,363
7,858,266

-

164,353
814,186
6,613,363
7,858,266

2561
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
รายจ่ายฝ่ ายทุน

115,013
426,333
5,905,735
7,964,677

-

115,013
426,333
5,905,735
7,964,677

ข้ อมูลทางภูมิศาสตร์
กลุ่มบริ ษทั ด าเนิ นธุ ร กิ จส่ วนใหญ่ ในประเทศไทย ไม่มีรายได้จากต่ างประเทศและสิ นทรั พย์ในต่ า งประเทศที่ มี
สาระสาคัญ
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ลูกค้ ารายใหญ่
รายได้จากลูกค้ากลุ่มบริ ษทั สรรพสิ นค้าเซ็นทรัลจากส่ วนงานที่ 1 และ 2 ของกลุ่มบริ ษทั เป็ นเงินประมาณ 2,499 ล้านบาท
(2561: 1,429 ล้ านบาท) จากรายได้รวมของกลุ่มบริ ษทั
ยอดคงเหลือของสั ญญา

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
รับรู ้เป็ นรายได้ในระหว่างปี
เงินรับล่วงหน้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
วันที่ 1 มกราคม 2562
รับรู ้เป็ นรายได้ในระหว่างปี
เงินรับล่วงหน้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์ที่เกิด หนี้สินที่เกิด สิ นทรัพย์ที่เกิด หนี้สินที่เกิด
จากสัญญา
จากสัญญา
จากสัญญา
จากสัญญา
(พันบาท)
(358,168)
2,761,793
(2,683,537)
-
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(279,912)
937,350
(803,246)
(145,808)

-

-
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
26 รายได้ อื่น

หมายเหตุ
รายได้ค่าบริ หารงาน
รายได้ค่าสนับสนุน
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุน
อื่น ๆ
รวม
27

5

งบการเงินรวม
2562
2561
740,336
172,875
310,231
459,974
1,683,416

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

(พันบาท)
767,035
1,043,859
221,245
147,289
24,684
309,881
600,115
527,016
1,613,079
2,028,045

927,984
210,587
27,342
510,702
1,676,615

ค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ ของพนักงาน

หมายเหตุ
เงินเดือนค่าแรงและโบนัส
โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
จ่ายสมทบเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ
สวัสดิการอื่น ๆ
รวม

22

งบการเงินรวม
2562
2561
3,514,983
202,261
86,131
476,278
4,279,653

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

(พันบาท)
3,096,575
2,410,507
56,736
161,730
56,681
68,516
433,541
219,896
3,643,533
2,860,649

2,445,151
41,667
54,396
188,432
2,729,646

กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พสาหรับพนักงานของกลุ่มบริ ษทั บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงาน
ในการเป็ นสมาชิ กของกองทุ น โดยพนักงานจ่ า ยเงิ นสะสมในอัต ราร้ อยละ 3 ถึ งอัตราร้ อยละ 10 ของเงิ นเดื อน
ทุกเดือน และกลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 ถึงอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุน
สารองเลี้ยงชี พนี้ ได้ จดทะเบียนเป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชี พตามข้อกาหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุ น
โดยผูจ้ ดั การกองทุนที่ได้รับอนุญาต
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
28 ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
งบการเงินรวม
2562
2561

หมายเหตุ

ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
14,15,17,18 7,116,899
ค่าสาธารณู ปโภค
5,622,563
27
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
4,279,653
ค่าเช่าจ่าย
2,657,484
ต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์
1,833,045
ค่าใช้จ่ายการตลาด
1,326,794
ค่าซ่อมแซมและบารุ งรักษา
874,835
ค่าที่ปรึ กษาและค่าธรรมเนียมอื่น
488,308
29
ต้นทุนทางการเงิน
811,469
อื่น ๆ
725,576
รวม
25,736,626
29

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

(พันบาท)
5,905,735
3,126,550
5,204,444
3,556,756
3,643,533
2,860,649
2,235,473
1,557,680
1,565,355
1,263,515
801,518
829,190
462,784
482,363
288,177
426,333
1,183,462
1,447,620
640,989
23,003,561
14,478,565

3,019,601
3,393,182
2,729,646
964,536
947,028
442,697
321,183
1,184,608
873,333
13,875,814

ต้ นทุนทางการเงิน
งบการเงินรวม
2562
2561

หมายเหตุ
ดอกเบี้ยจ่าย
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- สถาบันการเงินและผูล้ งทุนสถาบัน
ค่าธรรมเนียมสถาบันการเงิน
และผูล้ งทุนสถาบัน
รวมต้ นทุนทางการเงิน

5
5

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

1,040,076

546,354

456,941
704,634

852,770
364,438

37,380
1,077,456

120,024
666,378

27,956
1,189,531

23,648
1,240,856
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
2562
2561

หมายเหตุ
หั ก จานวนที่รวมอยูใ่ นต้นทุนของ
สิ นทรัพย์
- ส่ วนที่บน
ั ทึกเป็ นต้นทุนของโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
- ส่ วนที่บน
ั ทึกเป็ นต้นทุนของ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์
และสิ ทธิ การเช่า

9

สุ ทธิ
30

(พันบาท)

(126,718)

(90,318)

(139,269)
(265,987)
811,469

(149,727)
(240,045)
426,333

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

-

(6,069)
(6,069)
1,183,462

-

(56,248)
(56,248)
1,184,608

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน
งบการเงินรวม
2562
2561

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
สาหรับปี ปัจจุบนั

2,741,412

2,338,360

1,203,940

965,973

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
รวม

(405,054)
2,336,358

(281,458)
2,056,902

(162,768)
1,041,172

(120,459)
845,514

136
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม

ภาษีเงินได้
รั บรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ขาดทุนจากการประมาณตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
(กาไร) ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจาก
เงินลงทุน
รวม

2562
2561
ก่อน
รายได้
สุ ทธิ จาก
ก่อน
ค่าใช้จ่าย
สุ ทธิ จาก
ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้
(พันบาท)

-

-

-

33,105

(6,621)

26,484

(89,457)
(89,457)

17,891
17,891

(71,566)
(71,566)

271,149
304,254

(50,298)
(56,919)

220,851
247,335

2562
2561
ก่อน
รายได้
สุ ทธิ จาก
ก่อน
ค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้
(พันบาท)

สุ ทธิ จาก
ภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ภาษีเงินได้
รั บรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ขาดทุนจากการประมาณตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
(กาไร) ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจาก
เงินลงทุน
รวม

-

-

-

17,350

(3,470)

13,880

(88,245)
(88,245)

17,649
17,649

(70,596)
(70,596)

271,746
289,096

(53,133)
(56,603)

218,613
232,493
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีที่แท้ จริ ง

2562
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

กาไรก่อนภาษีเงินได้รวม
ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายที่ถือเป็ นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้เพิ่ม
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
การตัดรายการในงบการเงินรวม
สาหรับรายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
รวม

การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีที่แท้ จริ ง

(พันบาท)
14,145,609
2,829,122
(689,117)
(132,672)
127,955

20

201,070
2,336,358

17

2562
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

กาไรก่อนภาษีเงินได้รวม
ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายที่สิทธิ หกั ทางภาษีได้เพิ่ม
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
รวม

20

6

138

งบการเงินรวม
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

(พันบาท)
13,448,195
2,689,639
(577,138)
(144,400)
29,028

20

59,773
2,056,902

15

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)
19,656,646
3,931,329
(2,828,020)
(71,538)
9,401
1,041,172

2561

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

12

2561
(พันบาท)
8,408,691
1,681,738
(770,790)
(69,177)
3,743
845,514
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สิ นทรัพย์ (หนีส้ ิ น) ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีสุทธิ

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีสุทธิ

สิ นทรัพย์
2562

งบการเงินรวม
2561

หนีส้ ิ น

2562

2561

2,328,906
(102,562)

(พันบาท)
2,109,927
(102,562)
(210,048)
2,077,347

(210,048)
2,245,531

2,226,344

1,899,879

2,035,483

สิ นทรัพย์
2562
1,113,180
(120,137)
993,043

139

1,974,785

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

(พันบาท)
1,011,549
(120,137)
(163,625)
120,137
847,924

-

หนีส้ ิ น
2561
(163,625)
163,625
-

145
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
2562
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า (ค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญ)
โครงการอสังหาริ มทรัพย์ระหว่าง
การพัฒนา (ค่ าเผื่อการด้ อยค่ า)
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
(ค่ าเผื่อการด้ อยค่ า)
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
(อาคารศูนย์ การค้ าภายใต้
สั ญญาขายฝากสิ นทรั พย์ )
สิ ทธิ การเช่า (ผลต่ างการรั บรู้ ค่าเช่ า
ด้ วยวิธีเส้ นตรงภายใต้ สัญญาเช่ า
ดาเนินงานระยะยาว)
ประมาณการหนี้สินสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
เงินมัดจารับจากลูกค้า
ขาดทุนสะสม
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
อื่น ๆ
รวม

ณ วันที่
1 มกราคม

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) รายได้ใน
กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(พันบาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม

8,600

(3,434)

-

5,166

3,285

(242)

-

3,043

20,140

-

-

20,140

357,828

(9,739)

-

348,089

395,903

43,907

-

439,810

88,880
806,642
147,504
50,298
230,847
2,109,927

38,622
18,980
82,495
66,281
236,870

(17,891)
(17,891)

127,502
825,622
229,999
32,407
297,128
2,328,906
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

ณ วันที่
1 มกราคม

2562
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กาไรจากการให้เช่าภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน (210,048)
โครงการอสังหาริ มทรัพย์
ระหว่างการพัฒนา
(417,992)
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
(1,617,491)
รวม
(2,245,531)
สุ ทธิ

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
2561
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า (ค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญ)
โครงการอสังหาริ มทรัพย์ระหว่าง
การพัฒนา (ค่ าเผื่อการด้ อยค่ า)
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
(ค่ าเผื่อการด้ อยค่ า)
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
(อาคารศูนย์ การค้ าภายใต้
สั ญญาขายฝากสิ นทรั พย์ )
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) รายได้ใน
กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(พันบาท)

107,486

(135,604)

ณ วันที่
1 มกราคม

ณ วันที่
31 ธันวาคม

(102,562)

60,698
168,184

-

(357,294)
(1,617,491)
(2,077,347)

405,054

(17,891)

251,559

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) รายได้ใน
กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ได้มาจาก
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น การรวมธุรกิจ
(พันบาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม

6,191

(9,796)

-

12,205

8,600

-

(3,126)

-

6,411

3,285

-

-

20,140

-

53,961
636

357,828
-

20,140

260,381
141

-

43,486
(636)

147
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
2561
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ ทธิ การเช่า (ผลต่ างการรั บรู้ ค่าเช่ า
ด้ วยวิธีเส้ นตรงภายใต้ สัญญาเช่ า
ดาเนินงานระยะยาว)
ประมาณการหนี้สินสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
เงินมัดจารับจากลูกค้า
ขาดทุนสะสม
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
อื่น ๆ
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กาไรจากการให้เช่าภายใต้สญ
ั ญาเช่า
การเงิน
โครงการอสังหาริ มทรัพย์
ระหว่างการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
รวม
สุ ทธิ

ณ วันที่
1 มกราคม

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) รายได้ใน
กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ได้มาจาก
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น การรวมธุรกิจ
(พันบาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม

387,707

8,196

-

-

395,903

71,025
803,463
69,822
179,513
1,798,242

8,030
(838)
18,570
43,403
107,289

6,621
50,298
56,919

3,204
4,017
59,112
7,931
147,477

88,880
806,642
147,504
50,298
230,847
2,109,927

(375,299)

165,251

-

-

(210,048)

(375,299)

8,918
174,169

-

(417,992)
(1,626,409)
(2,044,401)

(417,992)
(1,617,491)
(2,245,531)

1,422,943

281,458

56,919

(1,896,924)

(135,604)
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
2562
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า (ค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญ)
สิ ทธิ การเช่า (ผลต่ างการรั บรู้ ค่าเช่ า
ด้ วยวิธีเส้ นตรงภายใต้ สัญญาเช่ า
ดาเนินงานระยะยาว)
ประมาณการหนี้สินสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
เงินมัดจารับจากลูกค้า
อื่น ๆ
รวม

ณ วันที่
1 มกราคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) รายได้ใน
กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(พันบาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม

6,441

(2,780)

-

3,661

389,410

25,993

-

415,403

72,964
422,111
120,623
1,011,549

30,711
10,480
37,227
101,631

-

103,675
432,591
157,850
1,113,180

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กาไรจากการให้เช่าภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รวม

(216,758)
53,133
(163,625)

61,137
61,137

(17,649)
(17,649)

(155,621)
35,484
(120,137)

สุ ทธิ

847,924

162,768

(17,649)

993,043
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
2561
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า (ค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญ)
สิ ทธิ การเช่า (ผลต่ างการรั บรู้ ค่าเช่ า
ด้ วยวิธีเส้ นตรงภายใต้ สัญญาเช่ า
ดาเนินงานระยะยาว)
ประมาณการหนี้สินสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การรับล่วงหน้า
เงินมัดจารับจากลูกค้า
อื่น ๆ
รวม

ณ วันที่
1 มกราคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) รายได้ใน
กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(พันบาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม

3,875

2,566

-

6,441

369,985

19,425

-

389,410

61,600
64,556
413,322
34,028
947,366

7,894
21,046
8,789
993
60,713

3,470
3,470

72,964
85,602
422,111
35,021
1,011,549

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กาไรจากการให้เช่าภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รวม

(276,504)
(276,504)

59,746
59,746

53,133
53,133

(216,758)
53,133
(163,625)

สุ ทธิ

670,862

120,459

56,603

847,924
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
31

กาไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานสาหรับแต่ ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 คานวณจากกาไรสาหรับปี ที่ เป็ น
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั และจานวนหุน้ สามัญที่ออกจาหน่ายแล้วระหว่างปี โดยแสดงการคานวณดังนี้

32

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
(พันบาท/พันหุ้น)

กาไรที่เป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้นสามัญ
ของบริษทั (ขั้นพื้นฐาน)

11,738,405

11,215,652

18,615,474

7,563,177

จานวนหุ้นสามัญที่ออกจาหน่ ายแล้ ว
กาไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

4,488,000
2.62

4,488,000
2.50

4,488,000
4.15

4,488,000
1.69

เงินปันผล
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกาไรเป็ นเงินปันผลจากผลการ
ดาเนินงานในปี 2561 ในอัตราหุน้ ละ 1.1 บาท เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 4,936.6 ล้านบาท เงินปั นผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ ในเดือนพฤษภาคม 2562
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกาไรเป็ นเงินปันผลจากผลการ
ดาเนินงานในปี 2560 ในอัตราหุน้ ละ 1.4 บาท เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 6,283.1 ล้านบาท เงินปั นผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ ในเดือนพฤษภาคม 2561

33

เครื่ องมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากการดาเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดตามสัญญาของคู่สญ
ั ญา
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
การบริ หารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คือการดารงฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ งเพื่อรักษาความเชื่อมัน่ ของผูล้ งทุน เจ้าหนี้ และ
ตลาด และเพื่อการดาเนิ นงานทางธุรกิจอย่างต่อเนื่ องในอนาคต คณะกรรมการเฝ้าติดตามผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั กาหนดว่าเป็ นผลของกิจกรรมการดาเนิ นงานหารด้วยส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ทั้งหมดโดยไม่รวมส่ วนที่เป็ น
ของผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อยและระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญ
การบริ หารความเสี่ ยง : กลุ่มบริ ษทั มีแหล่งเงิ นทุนสาคัญจากส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และหนี้ สินระยะยาว ตลอดจนการ
จัด หาเงิ น ทุ น ผ่ า นตลาดเงิ น และตลาดทุ น ภายในประเทศทั้ง การออกหุ ้น กู้แ ละการโอนสิ น ทรั พ ย์เ ข้า กองทุ น
อสังหาริ มทรัพย์ ภายใต้นโยบายด้านโครงสร้างเงินทุนที่ระมัดระวัง คือ การดารงอัตราส่ วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
สุ ทธิ ต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นในระดับประมาณ 1 เท่ า จัดหาเงิ นทุ นที่ มีตน้ ทุ นเงิ นทุ นที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาวะตลาด และมีการรักษาสัดส่ วนเงินกูย้ ืมที่ มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ให้สูงกว่าเงินกูย้ ืมที่มีอตั ราดอกเบี้ยลอยตัว เพื่อ
ป้องกันความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึงความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาด ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นงานและกระแสเงิ นสดของกลุ่มบริ ษทั เนื่ องจากดอกเบี้ ยเงิ นกูย้ ืมส่ วนใหญ่
มีอตั ราคงที่ กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกูย้ ืม กลุ่มบริ ษทั ได้ลดความเสี่ ยงดังกล่าวโดยทา
ให้แน่ใจว่าดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกูย้ ืมส่ วนใหญ่มีอตั ราคงที่ เพื่อใช้ในการจัดการความเสี่ ยงที่เกิดจากความผันผวนของ
อัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกูย้ ืมเป็ นการเฉพาะ
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งของเงินให้กยู้ ืมและหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะที่ครบ
กาหนดชาระหรื อกาหนดอัตราใหม่ โดยได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังต่อไปนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ความเสี่ยงจากเงินตราต่ างประเทศ
กลุ่ มบริ ษ ทั มี ค วามเสี่ ย งจากอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ นตราต่ า งประเทศซึ่ งเกิ ด จากรายการซื้ อและขายที่ เ ป็ นเงิ นตรา
ต่างประเทศ โดยกลุ่มบริ ษทั จะมีการพิจารณาทาสัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ ยง
ของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ

สินทรั พย์ และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2562

2561
(พันบาท)

เงินเหรี ยญดอลล่ าร์ ฮ่องกง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่น
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มคี วามเสี่ ยง

6
21

เงินริ งกิตมาเลเซีย
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้ผรู ้ ับเหมาก่อสร้าง
เจ้าหนี้อื่น
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มคี วามเสี่ ยง

6
19

21

เงินเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้อื่น
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มคี วามเสี่ ยง
ยอดความเสี่ ยงคงเหลือสุ ทธิ

6
19
21
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848
6
(315)
539

1,560
6
(380)
1,186

51,402
27,413
16,011
(50,564)
(442)
(957,163)
(913,343)

16,533
115,136
8,387
(21,627)
(4,069)
(1,084,634)
(970,274)

209,147
4
6,125,532
(168)
6,334,515
5,421,711

(969,088)
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ความเสี่ยงจากการให้ สินเชื่อ
กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายปัจจุบนั ที่กาหนดไว้เพื่อป้องกันความเสี่ ยงจากการให้สินเชื่อ ได้แก่
-

กาหนดให้มีการเรี ยกเก็บเงินมัดจาค่าเช่าล่วงหน้า ซึ่ งโดยทัว่ ไปเป็ นจานวน 1 - 6 เท่าของค่าเช่ารายเดือน

-

บอกเลิกสัญญาเช่าสาหรับลูกค้าที่คา้ งชาระค่าเช่าเกินกว่า 90 วัน

ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องคือความเสี่ ยงที่กลุ่มบริ ษทั จะเผชิ ญความยุ่งยากในการระดมทุนให้เพียงพอและทันเวลา
ต่อการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่ องมือทางการเงิน
วัตถุประสงค์ของการบริ หารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องของกลุ่มบริ ษทั คื อ การมีเงิ นทุนที่ เหมาะสมและเพีย งพอ
สาหรับกระแสเงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนทั้งในปั จจุบนั และอนาคต ในขณะเดียวกัน ยังสามารถนาเงินทุนไปลงทุนให้
เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมภายใต้นโยบายการลงทุนของกลุ่มบริ ษทั
มูลค่ าตามบัญชีและมูลค่ ายุติธรรม
ตารางดังต่อไปนี้ แสดงมูลค่าตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นและหนี้ สินทางการเงิ นรวมถึง
ลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการ
เงินที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

มูลค่าตามบัญชี
ระดับ 1
31 ธันวาคม 2562
สินทรั พย์ ทางการเงินและหนี้สินทางการ
เงินที่วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
ตราสารทุนที่เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย
1,494,137
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความต้องการ
ของตลาดที่เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย
1,138,780
สินทรั พย์ ทางการเงินและหนี้สินทางการ
เงินที่ไม่ ได้ วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
(4,970,000)
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินและผูล้ งทุน
สถาบันที่จะถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี (3,769,203)
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินและผูล้ งทุน
สถาบัน
(24,470,814)
31 ธันวาคม 2561
สินทรั พย์ ทางการเงินและหนี้สินทางการ
เงินที่วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
ตราสารทุนที่เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความต้องการ
ของตลาดที่เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย

1,846,668
180,928

สินทรั พย์ ทางการเงินและหนี้สินทางการ
เงินที่ไม่ ได้ วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
(7,948,005)
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินและผูล้ งทุน
สถาบันที่จะถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี (2,927,966)
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินและผูล้ งทุน
สถาบัน
(19,522,147)
149

1,494,137

งบการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3
(พันบาท)

รวม

-

-

1,494,137

-

1,138,780

-

1,138,780

-

-

(4,967,385)

(4,967,385)

-

(1,409,650)

(2,387,178)

(3,796,828)

-

(2,494,855)

(22,342,909)

(24,837,764)

1,846,668

-

-

1,846,668

-

180,928

-

180,928

-

-

(7,945,994)

(7,945,994)

-

-

(2,959,681)

(2,959,681)

-

-

(19,841,647)

(19,841,647)
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

มูลค่าตามบัญชี

31 ธันวาคม 2562
สินทรั พย์ ทางการเงินและหนี้สินทางการ
เงินที่วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
ตราสารทุนที่เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย
1,494,137
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความต้องการ
ของตลาดที่เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย
534,100
สินทรั พย์ ทางการเงินและหนี้สินทางการ
เงินที่ไม่ ได้ วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนในกองทุนรวม
5,443,793
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
(3,600,000)
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินและผูล้ งทุน
สถาบันที่จะถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี (2,369,203)
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินและผูล้ งทุน
สถาบัน
(19,480,968)
31 ธันวาคม 2561
สินทรั พย์ ทางการเงินและหนี้สินทางการ
เงินที่วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
ตราสารทุนที่เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความต้องการ
ของตลาดที่เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย

1,846,668
41,460

150

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
(พันบาท)

1,494,137

รวม

-

-

1,494,137

-

534,100

-

534,100

-

8,237,076
-

(3,599,892)

8,237,076
(3,599,892)

-

-

(2,387,178)

(2,387,178)

-

-

(19,840,065)

(19,840,065)

-

-

1,846,668

41,460

-

41,460

1,846,668
-
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

มูลค่าตามบัญชี

สินทรั พย์ ทางการเงินและหนี้สินทางการ
เงินที่ไม่ ได้ วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนในกองทุนรวม
5,443,793
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
(3,700,000)
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินและผูล้ งทุน
สถาบันที่จะถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี (2,405,097)
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินและผูล้ งทุน
สถาบัน
(12,350,103)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
(พันบาท)

-

17,171,947
-

-

-

-

-

รวม

(3,692,684)

17,171,947
(3,692,684)

(2,414,119)

(2,414,119)

(12,380,076) (12,380,076)

กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ไม่ได้เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน เช่น ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น เงินให้กยู้ ืม
แก่ กิจการที่ เ กี่ ย วข้องกัน เจ้า หนี้ การค้า เจ้า หนี้ อื่น เจ้า หนี้ ผูร้ ั บเหมาก่ อสร้ าง เงิ นกู้ยื มจากกิ จการที่ เกี่ ย วข้องกัน
เจ้าหนี้ สิทธิ การเช่ า เงิ นมัดจารับจากลูกค้า เนื่ องจากราคาตามบัญชี ใกล้เคี ยงกับมูลค่ายุติธรรมจากการที่ เครื่ องมือ
ทางการเงินเหล่านี้จะครบกาหนดในระยะเวลาอันสั้น
การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
เทคนิคการประเมินมูลค่ าและข้ อมูลที่ไม่ สามารถสังเกตได้ ที่มีนัยสาคัญ
ตารางดังต่อไปนี้ แสดงเทคนิ คการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนยั สาคัญที่ใช้ในการวัดมูลค่า
ยุติธรรมระดับ 2 และระดับ 3 ของเครื่ องมื อทางการเงิ นที่ วดั มูลค่ าด้วยมูลค่ ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิ น
ขั้นตอนการประเมินมูลค่าได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ถ)
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประเภท
ตราสารทุนที่เป็ น
หลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินลงทุนใน
หน่วยลงทุน
ในความต้องการ
ของตลาดที่เป็ น
หลักทรัพย์เผื่อขาย

เทคนิคการประเมินมูลค่ า
ราคาเสนอซื ้อขายในตลาดที่มี
สภาพคล่ องสู ง ณ วันที่
รายงาน
มูลค่ าสิ นทรั พย์ สุทธิ (Net
Assets Value) ณ วันที่รายงาน

ข้ อมูลที่ไม่ สามารถสั งเกต
ได้ ที่มีนัยสาคัญ
ไม่เกี่ยวข้อง

ความสั มพันธ์ ระหว่ าง
ข้ อมูลที่ไม่ สามารถสั งเกต
ได้ ที่มีนัยสาคัญและการ
วัดมูลค่ ายุตธิ รรม
ไม่เกี่ยวข้อง

ไม่เกี่ยวข้อง

ไม่เกี่ยวข้อง

เครื่ องมือทางการเงินที่ไม่ ได้ วดั ด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
ประเภท
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมจากผูล้ งทุนสถาบัน
34

เทคนิคการประเมินมูลค่ า
การคิดลดกระแสเงินสด
อ้างอิงจากราคาซื้ อขายที่ประกาศอยูใ่ นตลาดหุน้ กูโ้ ดยสมาคม
ตราสารหนี้ไทย โดยใช้ราคาปิ ด ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน

การให้ เช่ าอสั งหาริมทรัพย์
การให้ เช่ าทรั พ ย์ สิ น แก่ ท รั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า อสั ง หาริ มทรั พ ย์ CPN รี เ ทล โกรท (“กองทรั ส ต์
CPNREIT”) เพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิตกลงให้ CPNREIT เช่าทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั
จานวน 5 โครงการ ได้แก่ โครงการเซ็นทรัลมารี นา โครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาปาง โครงการเซ็นทรัลพลาซา
สุ ราษฎร์ ธานี โครงการ เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี และโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ทั้งนี้
ในการให้เช่าทรัพย์สินแก่ CPNREIT เป็ นรายการจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั โดยจากการคานวณมูลค่า
ของรายการตามเกณฑ์การได้มาจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ ด้วยวิธีตามเกณฑ์มูลค่าสิ่ งตอบแทนซึ่ งเป็ นวิธีที่มีมูลค่า
ของรายการสู งสุ ดจากทุกเกณฑ์การคานวณที่กาหนดโดยประกาศรายการได้มาหรื อจาหน่ายไป ซึ่ งมีมูลค่ารายการ
สู งสุ ดที่ CPNREIT จะลงทุนประมาณ 48,560 ล้านบาท
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
กองทรั สต์ เพื่อการลงทุนในสิ ทธิ การเช่ าอสั งหาริ มทรั พย์ CPN รี เทล โกรท (“กองทรั สต์ CPNREIT”)
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติที่สาคัญดังนี้
1. อนุ มตั ิ การลงทุนเพิ่มเติ มในทรัพย์สิน 5 โครงการ ได้แก่ โครงการเซ็นทรัลมารี นา โครงการเซ็นทรัลพลาซา
ลาปาง โครงการเซ็นทรัลพลาซา สุ ราษฎร์ ธานี โครงการเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี และโครงการเซ็นทรัล
พลาซา พระราม 2 (ช่ วงต่ออายุ) (“ทรัพย์สินกลุ่มที่ 1”) จากกลุ่มบริ ษทั ในมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้ นไม่เกิ น
48,560 ล้านบาท และแต่งตั้งบริ ษทั เป็ นผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
2. อนุมตั ิการลงทุนเพิ่มเติ มในทรัพย์สิน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส และ
โครงการอาคารสานักงานยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ (“ทรั พย์สินกลุ่ มที่ 2”) จากทรั สต์เพื่ อการลงทุ นในสิ ทธิ การเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ อาคารสานักงาน จี แลนด์ (“กองทรัสต์ GLANDRT”) ในมูลค่าการลงทุ นรวมทั้งสิ้ นไม่เ กิ น
7,430 ล้านบาท และแต่งตั้งบริ ษทั แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน) (“GLAND”) และบริ ษทั สเตอร์ ลิง
อีควิต้ ีจากัด (“Sterling”) เป็ นผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
3. อนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาแต่งตั้งผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ สาหรับทรัพย์สินที่กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุน
ในปั จจุ บนั ซึ่ งได้แก่ โครงการเซ็ นทรั ลพลาซา พระราม 2 โครงการเซ็ นทรั ล พลาซา พระราม 3 โครงการ
เซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช
ทรั สต์ เพื่อการลงทุนในสิ ทธิ การเช่ าอสั งหาริ มทรั พย์ อาคารสานักงาน จีแลนด์ (“กองทรั สต์ GLANDRT”)
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ GLANDRT เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติรับทราบ
กาหนดการโอนทรั พย์สินของกองทรั สต์ GLANDRT ให้กองทรั สต์ CPNREIT และการเพิ กถอนออกจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของหลักทรัพย์ GLANDRT อีกทั้งยังมีมติให้กองทรัสต์ GLANDRT เลิกกอง ชาระบัญชี
ลดทุน และเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยให้แล้วเสร็ จภายใน
เดือนเมษายน 2563
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
โครงการเซ็นทรั ลพลาซา พระราม 2 (ช่ วงต่ ออายุ)
ในเดื อนธันวาคม 2562 บริ ษทั เซ็ นทรั ลพัฒ นา พระราม 2 จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษ ทั ย่อย ได้ทาสัญญาเช่ า ทรั พ ย์สิ น
ศูนย์การค้าโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (บางส่ วน) กับกองทรัสต์ CPNREIT โดยมีระยะเวลาการเช่า 30 ปี
เริ่ มตั้งแต่ วนั ที่ 16 สิ งหาคม 2568 ถึ งวันที่ 15 สิ งหาคม 2598 กองทรั สต์ CPNREIT จะจ่ ายชาระค่ าเช่ าตลอดอายุ
สัญญาเช่าเป็ นจานวนเงินรวมทั้งสิ้ น 25,394 ล้านบาทในปี 2568 และจะต้องวางหลักประกันการชาระค่าเช่าแก่กลุ่ม
บริ ษทั ในจานวนเงิน 1,800 ล้านบาทภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญาเช่าสามารถต่ออายุต่อไปได้อีกตาม
เงื่อนไขที่ได้ตกลงร่ วมกัน โดยแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าอย่างน้อย 12 เดือน ก่อนวันครบกาหนดระยะเวลา
การเช่า ทรัพย์สินตามสัญญาเช่ามีดงั นี้
- ให้เช่าอาคารและสิ่ งปลูกสร้างบางส่ วนในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ประกอบด้วยอาคารศูนย์การค้า
(บางส่ วน) และพื้นที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร (บางส่ วน)
- ให้เช่างานระบบที่เกี่ยวข้องกับอาคารและสิ่ งปลูกสร้างในศูนย์์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
- ขายเครื่ องตกแต่งติดตั้ง เครื่ องมือ เครื่ องใช้และอุปกรณ์

154

รายงานทางการเงิน 2562

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
35

ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการที่ไม่ เกีย่ วข้ องกัน
งบการเงินรวม
2562
2561
ภาระผูกพันของรายจ่ ายฝ่ ายทุน
สัญญาที่ยงั ไม่ได้รับรู ้
อาคารและงานระบบสาธารณู ปโภค
จานวนเงิ นขั้ นต่าที่ ต้อ งจ่ ายในอนาคตทั้ งสิ้ น
ภายใต้ สัญญาเช่ าดาเนินงานที่บอกเลิกไม่ ได้
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
หลังจาก 5 ปี
รวม

(ล้ านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

606

2,079

271

358

877
4,105
41,786
46,768

847
3,780
40,580
45,207

167
753
6,012
6,932

157
689
6,228
7,074

750
156

780
47

378
-

424
-

1,325
2,231

1,100
1,790
3,717

378

424

ภาระผูกพันอื่น ๆ
หนังสื อค้ าประกันจากธนาคาร
สัญญาบริ การ
สัญญาโครงการอสังหาริ มทรัพย์
ระหว่างการพัฒนา
ตัว๋ อาวัลสัญญาใช้เงิน
รวม
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ก) บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างบริ หารงานโรงแรมกับบุคคลอื่น โดยบริ ษทั ตกลงจ่ายค่าจ้าง
บริ หารงานรายปี ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้จากการดาเนิ นงานของโรงแรมต่อปี และจ่ายค่าผลตอบแทน
เพิ่มเติมตามผลประกอบการของโรงแรมโดยคานวณจากกาไรขั้นต้นจากการดาเนินงานดังนี้
- อัตราร้อยละ 7 ตั้งแต่ปีที่เปิ ดดาเนินงานจนสิ้ นสุ ดปี ที่ 2 ของการดาเนินงาน
- อัตราร้อยละ 7.5 ตั้งแต่ปีที่ 3 ถึงปี ที่ 4 ของการดาเนินงาน
- อัตราร้อยละ 8 ตั้งแต่ปีที่ 5 ของการดาเนินงานเป็ นต้นไป
(ข) กลุ่มบริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาเช่ าที่ ดินกับบุคคลอื่นเพื่อใช้ในการก่อสร้างศูนย์การค้าให้เช่ าสัญญาเช่ านี้ มี
ระยะเวลา 30 ปี สิ้ นสุ ดในเดือนธันวาคม 2584 ตามเงื่อนไขของสัญญา กลุ่มบริ ษทั ต้องจ่ายค่าเช่าล่วงหน้า และ
จะต้องจ่ายค่าเช่าเป็ นรายเดือน โดยค่าเช่าจะปรับเพิ่มทุก 3 ปี ในอัตราร้อยละ 10 ของค่าเช่าเดือนล่าสุ ด
(ค) กลุ่มบริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ ดินกับบุคคลอื่นเพื่อใช้ในการก่อสร้างศูนย์การค้าให้เช่า สัญญาเช่ านี้ มี
ระยะเวลา 30 ปี สิ้ นสุ ดในเดือนพฤษภาคม 2570 ตามเงื่อนไขของสัญญา กลุ่มบริ ษทั ต้องจ่ายค่าเช่าล่วงหน้า
และจะต้องจ่ายค่าเช่าเป็ นรายเดือน โดยค่าเช่าจะปรับเพิ่มทุก 5 ปี ในอัตราร้อยละ 10 ของค่าเช่าเดือนล่าสุ ด
(ง)

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550 กลุ่มบริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินกับกิจการอื่นในประเทศอีกแห่ งหนึ่ งเพื่อ
ใช้ในการก่ อสร้ างศู นย์การค้าให้เช่ ารวม 2 ฉบับ ตามเงื่ อนไขของสัญญาเช่ า กลุ่มบริ ษทั จะต้องจ่ ายค่ าเช่ า
ล่ วงหน้า ฉบับแรกเป็ นสัญ ญาเช่ า ที่ ดิ น ระยะเวลา 3 ปี เริ่ มตั้งแต่ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2550 สิ้ นสุ ด วันที่ 30
มิถุนายน 2553 ปลอดค่าเช่ารายเดือน ฉบับที่ 2 เป็ นสัญญาเช่าที่ดิน ระยะเวลา 30 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม
2553 สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2583 ตามเงื่อนไขของสัญญาเช่าฉบับที่ 2 กลุ่มบริ ษทั ต้องจ่ายค่าเช่าที่ดินราย
เดือน 700,000 บาท โดยปรับเพิ่มทุก 3 ปี ในอัตราร้อยละ 15 ของค่าเช่าเดือนล่าสุ ด เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม
2556 และมีสิทธิ ต่ออายุการเช่าที่ดินได้อีก 10 ปี (จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2593)
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(จ)

กลุ่มบริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้างศูนย์การค้าให้เช่าและสัญญาเช่าอาคารพาณิ ชย์กบั
บุคคลอื่นรวม 3 ฉบับ สัญญาเช่า 2 ฉบับเป็ นสัญญาเช่าที่ดิน มีระยะเวลา 30 ปี สิ้ นสุ ดในเดือนสิ งหาคม 2568
และเดือนมิถุนายน 2573 ตามลาดับ และสัญญาเช่าอีก 1 ฉบับเป็ นสัญญาเช่าอาคารพาณิ ชย์ มีระยะเวลา 26 ปี
สิ้ น สุ ด ในเดื อ นกรกฎาคม 2564 ตามเงื่ อ นไขของสัญ ญา กลุ่ ม บริ ษ ัท จะต้อ งจ่ า ยค่ า เช่ า ล่ ว งหน้า และเงิ น
ค้ าประกันสิ ทธิ การเช่า นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ต้องจ่ายค่าเช่าเป็ นรายเดือนและจะปรับค่าเช่าทุก 5 ปี โดยกลุ่ม
บริ ษทั ได้รับชาระคื นเงิ นค้ าประกันสิ ทธิ การเช่ าจานวน 20 ล้านบาทในปี 2540 และจะได้รับชาระคื นเงิ น
ค้ าประกันสิ ทธิ การเช่ าที่ เหลืออีกเป็ นจานวนเงิ น 298.6 ล้านบาท นับแต่ปีการเช่ าที่ 21 จนถึงปี การเช่ าที่ 30
สัญญาเช่าที่ดินสามารถต่ออายุต่อไปได้อีกไม่นอ้ ยกว่า 15 ปี ในอัตราและผลประโยชน์ตอบแทนตามที่ ได้มี
การตกลงร่ วมกัน โดยการแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าหนึ่ งปี ก่ อนครบกาหนดอายุการเช่ า และเมื่ อ
สิ้ นสุ ดสัญญาเช่า กลุ่มบริ ษทั จะมอบกรรมสิ ทธิ์ ในอาคารศูนย์การค้าและสิ่ งปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าวให้แก่
ผูใ้ ห้เช่ า สาหรับสัญญาเช่ าอาคารพาณิ ชย์เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการเช่ า ผูใ้ ห้เช่ าให้คามัน่ ว่าจะให้สิทธิ
บริ ษทั เป็ นอันดับแรกในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า
ต่ อ มาในปี 2561 กลุ่ ม บริ ษั ท ได้ ข ยายระยะเวลาการเช่ า ที่ ดิ น และได้ ท าสั ญ ญาเช่ า ที่ ดิ น ฉบั บ ใหม่
กับบุคคลภายนอกซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้เช่ารายเดิม จานวน 2 แปลง โดยแปลงที่ 1 มีระยะเวลาเช่า 37 ปี 1 เดือน สิ้ นสุ ด
ในเดื อ นสิ ง หาคม 2598 และแปลงที่ 2 มี ร ะยะเวลาเช่ า 42 ปี 1 เดื อ น สิ้ น สุ ด ในเดื อ นมิ ถุ น ายน 2603
ตามเงื่อนไขของสัญญา กลุ่มบริ ษทั จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม และจ่ายค่าเช่ารายเดือนโดยจะปรับค่าเช่าทุก 5 ปี
สัญญาเช่าที่ดินสามารถต่ออายุต่อไปได้อีกไม่นอ้ ยกว่า 15 ปี ในอัตราและผลประโยชน์ตอบแทนตามที่ ได้มี
การตกลงร่ วมกัน โดยการแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าสามปี ก่อนครบกาหนดอายุการเช่า และ
เมื่อสิ้ นสุ ดสัญญาเช่ า กลุ่มบริ ษทั จะมอบกรรมสิ ทธิ์ ในอาคารศู นย์การค้าและสิ่ งปลูกสร้างบนที่ ดินดังกล่าว
ให้แก่ผใู ้ ห้เช่า

(ฉ) กลุ่มบริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้างศูนย์การค้าให้เช่ากับบุคคลภายนอกรวม 3 ฉบับ
สัญญาเช่านี้ มีระยะเวลา 30 ปี สิ้ นสุ ดในเดือนกุมภาพันธ์ 2581 ตามเงื่อนไขของสัญญา กลุ่มบริ ษทั จะต้องจ่าย
ค่ าเช่ าล่วงหน้า และต้องจ่ ายค่ าเช่ าเป็ นรายปี โดยค่ าเช่ าจะปรั บเพิ่ มทุ ก 3 ปี ในอัตราร้ อยละ 12 สัญญาเช่ า
สามารถต่ ออายุออกไปได้อีกคราวละ 10 ปี โดยทาสัญญาก่ อนครบกาหนดอายุการเช่ า 2 ปี ในอัตราและ
ผลประโยชน์ตอบแทนตามที่ได้มีการตกลงร่ วมกัน
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ช) ในปี 2546 กลุ่มบริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างกับกิจการอื่น สัญญาเช่านี้ มีระยะเวลา
30 ปี สิ้ นสุ ด ในเดื อนธันวาคม 2575 ตามเงื่ อนไขของสัญญา กลุ่ มบริ ษ ทั จะต้องจ่ า ยค่ าเช่ า เป็ นรายเดื อ น
โดยสัญญาสามารถต่ออายุออกไปได้อีกคราวละ 30 ปี ในอัตราและผลประโยชน์ตอบแทนตามที่ ได้มีการ
ตกลงร่ วมกัน และสิ่ งปลูกสร้ างใด ๆ เพิ่ มเติ มในโครงการนี้ จะตกเป็ นของผูใ้ ห้เช่ าทันที นับตั้งแต่ วนั ที่ ใน
สัญญาเช่าดังกล่าว
ในปี 2550 กลุ่มบริ ษทั ได้ทาบันทึ กข้อตกลงเบื้ องต้น 2 ฉบับ ฉบับแรกกลุ่มบริ ษทั ตกลงยกเลิกการเช่ าที่ ดิน
ตามสัญญาหลักบางส่ วนกับกิจการอื่น (ผูใ้ ห้เช่า) ฉบับที่ 2 กลุ่มบริ ษทั ได้ดาเนิ นการให้บริ ษทั ที่ เกี่ยวข้องกัน
เข้าเป็ นผูเ้ ช่ าที่ ดินแทนภายใต้เ งื่ อนไขที่ กาหนดในสัญญาระหว่า งผูใ้ ห้เช่ าและบริ ษทั ที่ เ กี่ ยวข้องกัน ซึ่ งมี
ระยะเวลา 25 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2575 กลุ่มบริ ษทั ได้รับค่าตอบแทนจาก
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันในการให้ได้มาซึ่ งสิ ทธิ การเช่าและค่าตอบแทนจากการยกเลิกสิ ทธิ การเช่าดังกล่าวซึ่ งมี
จานวนเงิน 214.3 ล้านบาท และ 19.2 ล้านบาท ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ยังคงมีภาระในการจ่ายค่า
เช่าที่ดินให้แก่สานักงานทรัพย์สินดังกล่าว
เมื่อวันที่ 19 สิ งหาคม 2554 กลุ่มบริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างกับกิจการอื่นเพิ่มเติ ม
จากสัญญาเช่ าหลัก สัญญาเช่ านี้ มีระยะเวลา 21 ปี 7 เดื อน สิ้ นสุ ดในเดื อนธันวาคม 2575 ตามเงื่ อนไขของ
สัญญา กลุ่มบริ ษทั ต้องแบ่งจ่ายชาระเป็ นรายปี ล่วงหน้า โดยสัญญาสามารถต่ออายุออกไปได้อีก 30 ปี โดยทา
สัญญาก่อนครบกาหนดอายุการเช่า 3 ปี ในอัตราและผลประโยชน์ตอบแทนตามที่ได้มีการตกลงร่ วมกัน ผูใ้ ห้เช่า
ให้คามัน่ ว่าจะให้สิทธิ บริ ษทั เป็ นอันดับแรกในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 กลุ่มบริ ษทั ได้ลงนามในบันทึ กข้อตกลงแก้ไขสัญญาเช่า ฉบับที่ 3 กับกิจการอื่น
เพิ่มเติ มจากสัญญาเช่ าหลักโดยการแก้ไขระยะเวลาเช่ าสาหรับช่ วงต่ออายุจากเดิ ม 30 ปี เป็ น 38 ปี หลังจาก
ครบกาหนดระยะเวลาเช่า โดยมีเงื่อนไขตามสัญญาเช่าเหมือนเดิม เว้นแต่ ค่าเช่าให้แบ่งเป็ น 2 ระยะ คือ 8 ปี
และ 30 ปี ตามลาดับ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
- ระยะ 8 ปี แรก (ปี ที่ 31 - 38) หลังจากครบกาหนดระยะเวลาเช่า ผูเ้ ช่ าต้องแจ้งความประสงค์ที่จะขอต่อ
สัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ผูใ้ ห้เช่ าและกลุ่มบริ ษทั ต้องลงนามในสัญญาต่ออายุ หรื อสัญญาเช่ าใหม่
ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2572 โดยจ่ายค่าเช่าเป็ นรายเดือนตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
- ระยะ 30 ปี (ปี ที่ 39 - 68) หลังจากครบกาหนดระยะเวลาเช่า 8 ปี แรก ตามเงื่อนไขของสัญญา กลุม่ บริ ษทั
จะต้อ งแจ้ง ต่ อ อายุ สั ญ ญาเช่ า เป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษรแก่ ผู ้ใ ห้เ ช่ า ภายในวัน ที่ 22 ธัน วาคม 2578 เพื่ อ
กาหนดค่าเช่าใหม่ รวมทั้งลงนามในสัญญาต่ออายุหรื อสัญญาเช่าใหม่ ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2580
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(ซ) ในปี 2548 กลุ่มบริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินกับกิจการอื่นในประเทศแห่ งหนึ่ง เพื่อก่อสร้างศูนย์การค้า
และอาคารที่ จอดรถ สัญญาเช่ ามีระยะเวลา 28 ปี 10 เดื อน สิ้ นสุ ดในเดื อนกันยายน 2577 ตามเงื่ อนไขของ
สัญญา กลุ่มบริ ษทั จะต้องจ่ายค่าเช่าเป็ นรายเดือน ตั้งแต่เดือน กันยายน 2549 โดยค่าเช่าจะปรับเพิ่มทุก 5 ปี
ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าเช่าเดือนล่าสุ ด สัญญาเช่าสามารถต่ออายุต่อไปได้อีก โดยแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ก่อนครบกาหนดอายุการเช่าในอัตราและผลประโยชน์ตอบแทนตามที่ได้มีการ
ตกลงร่ วมกัน
ต่อมาในปี 2552 กลุ่มบริ ษทั ได้ลงนามในบันทึ กข้อตกลงแก้ไขเพิ่ มเติ มสัญญาแบ่ งเช่ าที่ ดินบางส่ วน โดยมี
ระยะเวลาและเงื่ อนไขตามสัญญาเดิ ม เนื่ องจากที่ ดินดังกล่าวอาจถูกเวนคื นที่ ดินจากทางราชการเพื่อใช้ใน
กิจการรถไฟฟ้าขนส่ งมวลชน
เมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม 2550 กลุ่มบริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างกับกิจการอื่น สัญญาเช่า
มีระยะเวลา 30 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 สิ งหาคม 2580 ตามเงื่อนไขของสัญญาเช่า กลุ่มบริ ษทั จะต้องจ่ายค่าเช่าเป็ น
รายปี โดยค่าเช่าจะปรับเพิ่มทุก 5 ปี ในอัตราร้อยละ 35 ของค่าเช่ าปี ล่าสุ ด สัญญาเช่ าสามารถต่ออายุได้โดย
แจ้งล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี ก่อนครบกาหนดอายุสญ
ั ญาเช่า
ในระหว่างปี 2558 กลุ่มบริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ ดินกับกิ จการอื่น สัญญาเช่ ามีระยะเวลา 3 ปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 มี นาคม 2561 ตามเงื่ อนไขของสัญญาเช่ า กลุ่ มบริ ษ ทั จะต้องจ่ ายค่ าเช่ าเป็ นรายเดื อน สัญญาเช่ า
สามารถต่ออายุต่อไปได้อีกตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงร่ วมกัน โดยแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า
ั ญา
60 วันก่อนครบกาหนดอายุสญ
(ฌ) กลุ่มบริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาเช่ าที่ ดินกับบุคคลอื่ นรวม 2 ฉบับ เพื่อใช้ในการก่ อสร้างศู นย์การค้าให้เช่ า
ฉบับแรกเป็ นสัญญาที่ ดินมีระยะเวลา 2 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 21 มิถุนายน 2555 สิ้ นสุ ดวันที่ 20 มิถุนายน 2557
ตามเงื่อนไขของสัญญา กลุ่มบริ ษทั จะต้องจ่ายค่าเช่าเป็ นรายปี ในอัตราปี ละ 1.5 ล้านบาท ฉบับที่ 2 เป็ นสัญญา
เช่าที่ดินระยะเวลา 30 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 21 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2587 ตามเงื่อนไขของสัญญา
เช่า กลุ่มบริ ษทั ต้องจ่ายค่าเช่าเป็ นรายเดือนตามสัญญาโดยค่าเช่าจะปรับเพิ่มทุก 3 ปี ในอัตราร้อยละ 15 ของ
ค่ า เช่ า เดื อ นล่ า สุ ด สั ญ ญาเช่ า สามารถต่ อ อายุ ต่ อ ไปได้อี ก ตามเงื่ อ นไขที่ ไ ด้ต กลงร่ ว มกัน โดยแจ้ง เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากผูใ้ ห้เช่า
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(ญ) กลุ่มบริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ ดินกับกิ จการอื่นและบุคคลอื่นเพื่อใช้ในการก่อสร้างศูนย์การค้าให้เช่า
สัญญาเช่ามีระยะเวลา 30 ปี สิ้ นสุ ดในเดือนกันยายน 2586 ตามเงื่อนไขของสัญญา กลุ่มบริ ษทั ต้องจ่ายค่าเช่า
ล่วงหน้า และจะต้องจ่ายค่าเช่ าเป็ นรายปี โดยค่าเช่ าจะปรับเพิ่มขึ้ นทุก 5 ปี ในอัตราร้อยละ 15 ของค่าเช่ าปี
ล่าสุ ด สัญญาสามารถต่ออายุออกไปได้อีก 10 ปี โดยทาสัญญาก่อนครบกาหนดอายุการเช่า 2 ปี ในอัตราและ
ผลตอบแทนตามที่ได้มีการตกลงร่ วมกันใหม่
(ฏ) เมื่ อวันที่ 25 กันยายน 2556 บริ ษ ทั ได้ลงนามในบันทึ กข้อ ตกลงแก้ไ ขสัญญาเช่ า ฉบับที่ 1 กับกิ จการอื่ น
เพิ่มเติมจากสัญญาเช่าเดิมฉบับลงวันที่ 19 สิ งหาคม 2554 ในข้อ (ช)โดยการแก้ไขระยะเวลาเช่าสาหรับช่ วง
ต่ออายุจากเดิ ม 30 ปี เป็ น 38 ปี หลังจากครบกาหนดระยะเวลาเช่ า โดยมีเงื่ อนไขต่าง ๆ ตามสัญญาเช่ าเดิ ม
ยกเว้น ค่าเช่าซึ่ งแบ่งเป็ น 2 ระยะ คือ 8 ปี และ 30 ปี ตามลาดับ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
- ระยะ 8 ปี แรก หลังจากครบกาหนดระยะเวลาเช่า ผูเ้ ช่าต้องแจ้งความประสงค์ที่จะขอต่ออายุสัญญาเป็ น
ลายลักษณ์ อกั ษร ผูใ้ ห้เช่ าและบริ ษทั ต้องลงนามในสัญญาต่ ออายุหรื อสัญญาเช่ าใหม่ภายในวันที่ 22
ธันวาคม 2572 โดยจ่ายค่าเช่าเป็ นรายปี ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
- ระยะ 30 ปี หลังจากครบกาหนดระยะเวลาเช่า 8 ปี แรก ตามเงื่อนไขของสัญญา บริ ษทั จะต้องแจ้งต่ออายุ
สัญญาเช่าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแก่ผใู ้ ห้เช่า ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2578 เพื่อกาหนดค่าเช่าใหม่ รวมทั้ง
ลงนามในสัญญาต่ออายุหรื อสัญญาเช่าใหม่ ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2580
(ฏ) บริ ษ ัท ได้ล งนามในสั ญ ญาเช่ า ที่ ดิ น กับ กิ จ การอื่ น เพื่ อ ใช้ใ นการก่ อ สร้ า งศู น ย์ก ารค้า ให้ เ ช่ า สั ญ ญาเช่ า
มีระยะเวลา 30 ปี สิ้ นสุ ดในเดือนกันยายน 2588 ตามเงื่อนไขของสัญญา บริ ษทั ต้องจ่ายค่าเช่าล่วงหน้า และ
จะต้องจ่ายค่าเช่าเป็ นรายปี โดยค่าเช่าจะปรับเพิ่มขึ้นทุก 3 ปี ในอัตราร้อยละ 15 ของค่าเช่าปี ล่าสุ ด
(ฐ) บริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินกับบุคคลอื่นเพื่อใช้ในการก่อสร้างศูนย์การค้าให้เช่าหลายฉบับ สัญญาเช่า
มีระยะเวลา 30 ปี โดยสัญญาสามารถต่ออายุไปได้อีก 10 ปี และสิ้ นสุ ดในเดือนมิถุนายน 2599 บริ ษทั ต้องจ่าย
ค่าเช่าเป็ นรายปี โดยค่าเช่าจะปรับเพิ่มขึ้นทุก 3 ปี ในอัตราร้อยละ 10 ของค่าเช่าปี ล่าสุ ด
(ฑ) บริ ษ ทั ได้ลงนามในสั ญญาเช่ า ช่ ว งที่ ดิ น สัญญาบริ การงานระบบสาธารณู ป โภค และสัญญาเช่ า อาคาร
ศู นย์การค้ากับกิ จการอื่ นในประเทศแห่ งหนึ่ ง เป็ นระยะเวลา 20 ปี สิ้ นสุ ดในวันที่ 30 เมษายน 2578 ตาม
เงื่อนไขของสัญญา บริ ษทั ต้องจ่ายค่าตอบแทนสิ ทธิ การเช่าให้แก่ผเู ้ ช่าเป็ นจานวน 292.1 ล้านบาท และต้อง
จ่ายค่าเช่ารายปี ตลอดระยะเวลาเช่าให้แก่ผใู ้ ห้เช่าเป็ นจานวนเงินรวม 1,239.7 ล้านบาท และค่าบริ การรายเดือน
ตลอดระยะเวลาเช่าเป็ นจานวนเงินรวม 62.5 ล้านบาท
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(ฒ) บริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินกับกิจการอื่นเพื่อใช้ในการก่อสร้างศูนย์การค้า สัญญาเช่ามีระยะเวลา 30 ปี
และสิ้ น สุ ด ในเดื อ นมิ ถุ น ายน 2589 บริ ษ ัท จะต้อ งจ่ า ยค่ า เช่ า เป็ นรายปี โดยค่ า เช่ า จะปรั บ เพิ่ ม ทุ ก 10 ปี
ในปี 2559 บริ ษทั ได้ลงนามต่ออายุสญ
ั ญาเช่าออกไปอีก 10 ปี สิ้ นสุ ดในเดือนมิถุนายน 2599
(ณ) กลุ่มบริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินกับกิจการอื่น สัญญาเช่านี้ มีระยะเวลา 30 ปี เริ่ มต้นหลังจากระยะเวลาการ
ก่อสร้าง (เดือนกรกฎาคม 2560 ถึงเดือนกรกฎาคม 2567) และสิ้ นสุ ดในเดือนมิถุนายน 2597 และสัญญาสามารถ
ต่ออายุออกไปได้อีก 29 ปี 6 เดือน สิ้ นสุ ดในเดือนธันวาคม 2626 ค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเช่ามีจานวนเงินรวม
ทั้งสิ้ น 8,234.3 ล้านบาท
(ด) กลุ่มบริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินกับกิจการอื่น สัญญาเช่านี้ มีระยะเวลา 30 ปี เริ่ มต้นในเดือนมกราคม 2564
และสิ้ นสุ ดในเดื อนธันวาคม 2593 และสัญญาสามารถต่ ออายุออกไปได้อีก 30 ปี ตามเงื่ อนไขของสั ญ ญา
บริ ษทั ต้องจ่ ายค่ าตอบแทนสิ ทธิ การเช่ าให้แก่ผูเ้ ช่ าเป็ นจานวน 175 ล้านบาท และต้องจ่ ายค่าเช่ ารายปี ตลอด
ระยะเวลาเช่าให้แก่ผเู ้ ช่าเป็ นจานวนเงินรวม 575 ล้านบาท ต่อมากลุ่มบริ ษทั ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงแนบ
ท้ายสัญญาเช่าที่ดิน ซึ่ งกาหนดให้บริ ษทั ต้องจ่ายค่าเช่าที่ดินเพิ่มเติมเป็ นจานวนเงินรวมทั้งสิ้ น 160 ล้านบาท
36

คดีฟ้องร้ อง
ก)

ในระหว่างปี 2558 บริ ษทั เบย์วอเตอร์ จากัด (การร่ วมค้า) ได้รับโอนกรรมสิ ทธิ ที่ดินโครงการบางกอกโดมใน
ราคา 7,350 ล้านบาท จากการเป็ นผูช้ นะในการประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ ในคดีลม้ ละลายโดย
เจ้า พนักงานพิ ทักษ์ทรั พ ย์ ต่ อมาลู กหนี้ ในคดี ล ้ม ละลาย (ลู กหนี้ ) ได้ข อให้ศ าลพิ จารณาเพิ ก ถอนการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวจานวนรวม 3 คดี โดยศาลฎีกาได้มีคาสั่งให้ยกคาร้องของลูกหนี้ และเจ้าหนี้ จานวน
2 คดี แล้ว และยังเหลือคดี ความที่ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ ไม่มีประกันของลูกหนี้ ฯอีก 2 ราย ได้ยื่นคาร้องขอให้ศาล
ล้มละลายกลาง (ศาล) มีคาสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์สินส่ วนที่ การร่ วมค้าเป็ นผูช้ นะในการประมูล
และยื่นคาร้องขอให้ศาลงดการบังคับคดีไว้ระหว่างการพิจารณาคาร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ดังกล่าว โดยอ้างเหตุว่าเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ขายให้การร่ วมค้าในราคาที่ต่ากว่าราคาตลาดมาก ซึ่ งศาลได้มี
คาสั่งให้จาหน่ ายคาร้องดังกล่าวไว้ชวั่ คราวเพื่อรอผลการพิจารณาของศาลฎี กาในคดีที่เกี่ ยวข้องอื่นก่อน โดย
ศาลฎีกาได้พิจารณาคดีความอื่นเสร็ จสิ้ นแล้ว คดีน้ ีจึงกลับมาในการพิจารณาของศาลอีกครั้งหนึ่ง ต่อมาเมื่อวันที่
8 พฤศจิ กายน 2561 ศาลได้มีคาสั่งยกคาร้องของคดี ดงั กล่าว วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ผูร้ ้องที่ 1 ได้ยื่นอุทธรณ์
คัดค้านคาสัง่ ศาลล้มละลายกลางมีคาสัง่ ให้ส่งสานวนให้ศาลอุทธรณ์แผนกคดีชานัญพิเศษพิจารณาต่อไป ส่ วนผู ้
ร้อง ที่ 2 และที่ 3 ศาลล้มละลายกลางอนุ ญาตให้ขยายเวลาอุทธรณ์ ออกไปถึ งวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 วันที่
23 มกราคม 2562 ผูร้ ้องที่ 1 ยื่นคาร้องขอถอนอุทธรณ์ ส่ วนผูร้ ้องที่ 2 และที่ 3 ยื่นคาร้องขอสละสิ ทธิ ยื่นอุทธรณ์
คดีน้ ีจึงเป็ นอันถึงที่สุดแล้ว และในเดือนมีนาคม 2562 ศาลล้มละลายกลางได้ออกหนังสื อรับรองคดีถึงที่สุดแล้ว
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ในระหว่างปี 2560 การร่ วมค้าถูกฟ้ องร้ องในคดี แ พ่ งจากกลุ่ มบุ คคลธรรมดาโดยฟ้ องขอให้การร่ วมค้า จด
ทะเบียนให้ใช้ทางเข้าออกเป็ นภาระจายอมโดยอายุความ ซึ่ งในเดือน เมษายน 2561 ศาลแพ่งได้มีคาพิพากษาให้
ยกฟ้องของกลุ่มบุคคลธรรมดาดังกล่าว และเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ศาลอุทธรณ์ได้มีคาพิพากษายืน (ยกฟ้อง)
ตามคาพิพากษาศาลชั้นต้น และเมื่อเดื อนมกราคม 2563 ศาลฎี กาได้มีคาสั่งไม่อนุ ญาตให้กลุ่มบุคคลธรรมดา
ฏีกา คดีถือเป็ นอันสิ้ นสุ ดแล้ว
ในระหว่างปี 2560 การร่ วมค้าถูกฟ้ องร้องในคดี แพ่งจากบุคคลธรรมดาคนหนึ่ ง โดยฟ้ องขอให้การร่ วมค้าจด
ทะเบี ยนให้ใช้ทางเข้าออกเป็ นภาระจายอมโดยอายุ ความ หรื อขอให้ศาลแพ่งพิพากษาให้ทางพิพาทเป็ นทาง
สาธารณะ ซึ่ งในเดื อนมีนาคม 2561 ศาลแพ่งได้มีคาพิพากษาให้ยกฟ้ องของบุคคลธรรมดาดังกล่าว และเมื่อ
เดื อนมกราคม 2563 ศาลอุทธรณ์ได้มีคาพิ พากษายืน (ยกฟ้ อง) ตามคาพิพากษาศาลชั้นต้น แต่อย่างไรก็ตาม
บุคคลธรรมดาดังกล่าว ยังมีสิทธิ ยื่นฎีกาคัดค้านคาพิพากษาของศาลอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาต่อไป
ในระหว่างปี 2560 การร่ วมค้าถูกฟ้องร้องในคดีอาญาจากบุคคลธรรมดาคนหนึ่ ง โดยฟ้ องในข้อหาบุกรุ กทาให้
เสี ยทรัพย์ ลักทรัพย์ ซึ่ งในระหว่างปี 2561 ศาลอาญามีคาพิพากษายกฟ้ องบุคคลธรรมดา ต่อมาในระหว่างปี
2562 บุคคลธรรมดาขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ และศาลสั่งรับอุทธรณ์ของบุคคลธรรมดา ในเดือนเมษายน
2562 กลุ่มบริ ษทั ได้ยื่นคาแก้อุทธรณ์ ต่อศาลและเมื่ อเดื อนกุมภาพันธ์ 2563 ศาลอุทธรณ์ ได้มีคาพิ พากษายืน
(ยกฟ้ อง) ตามค าพิ พากษาศาลชั้นต้น แต่ อย่า งไรก็ต ามบุ คคลธรรมดาดังกล่ าว ยังมี สิ ทธิ ยื่ นฎี กาคัด ค้านคา
พิพากษาของศาลอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาต่อไป
ข)

ในระหว่างปี 2558 กลุ่มบริ ษทั ถูกฟ้ องร้องในคดี แพ่งจากผูฟ้ ้ องซึ่ งเป็ นนิ ติบุคคลหนึ่ ง (ผูฟ้ ้ อง) โดยฟ้ องขอให้
ชาระค่าเสี ยหายจากสัญญาเช่ าและบริ การเป็ นจานวนเงิ นประมาณ 193.2 ล้านบาท โดยศาลอุทธรณ์ได้มีคา
พิพากษาในปี 2560 ให้กลุ่มบริ ษทั ไม่ตอ้ งชาระค่าเสี ยหายดังกล่าวแต่ให้คืนเงินประกันการเช่าและบริ การพร้อม
ดอกเบี้ยจานวนรวมประมาณ 2.7 ล้านบาทให้แก่ผฟู ้ ้ อง อย่างไรก็ตามกลุ่มบริ ษทั และผูฟ้ ้องได้ยื่นคาร้องขอฎีกา
ต่อศาลฎีกา ในปี 250 ต่อมาในเดือนเมษายน 2562 ศาลฎีกาได้มีคาพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ ซึ่ งผลของคดีไม่
มีผลกระทบที่เป็ นสาระสาคัญต่องบการเงิ นโดยรวม กลุ่มบริ ษทั ได้ชาระเงิ นประกันการเช่าและบริ การพร้ อม
ดอกเบี้ยจานวนรวมประมาณ 2.7 ล้านบาทให้แก่ผฟู ้ ้อง คดีถือเป็ นอันสิ้ นสุ ดแล้ว

ค)

ในระหว่างปี 2561 กลุ่มบริ ษทั ถูกฟ้ องร้องในคดี แพ่งจากผูฟ้ ้ องซึ่ งเป็ นนิ ติบุคคลหนึ่ ง (ผูฟ้ ้ อง) โดยฟ้ องขอให้
ชาระค่าเสี ยหายจากการผิดสัญญาก่ อสร้างเป็ นจานวนเงิ นประมาณ 201.8 ล้านบาท ในเดื อนกันยายน 2562
คู่ความทั้งสองฝ่ ายได้ตกลงทาสัญญาประนีประนอมยอมความที่ศาลเรี ยบร้อยแล้ว คดีถือเป็ นอันสิ้ นสุ ดแล้ว
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
37

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

37.1 ในเดือนมกราคม 2563 บริ ษทั ได้ต่ออายุสัญญาบริ การกับบริ ษทั ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จากัด ซึ่ งเป็ นกิจการ
ที่ เกี่ ยวข้องกัน เพื่ อเป็ นที่ ปรึ กษาในการบริ หารงานและวางนโยบายต่ าง ๆ ในการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั โดยมี
ระยะเวลาตามสัญญา 3 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามเงื่อนไขของสัญญาบริ ษทั ต้องจ่ายค่าบริ การรายเดือนใน
อัตราร้อยละ 0.55 ของฐานรายได้จากทรัพย์สินที่บริ ษทั เป็ นผูบ้ ริ หารงาน ซึ่ งประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าและบริ การ
รายได้จากการให้บริ การศูนย์อาหาร และรายได้ค่าธรรมเนียมบริ หารทรัพย์สิน ทั้งนี้ค่าบริ การสู งสุ ดตลอดระยะเวลา
สัญญาไม่เกิน 784.3 ล้านบาท
37.2 ในเดื อ นมกราคม 2563 บริ ษ ัท ได้แ จ้ง การช าระค่ า หุ ้น ส่ วนที่ เ หลื อ ของหุ ้น สามัญ ในบริ ษ ัท เบย์ว อเตอร์ จ ากัด
ซึ่ งเป็ นกิจการร่ วมค้าระหว่างบริ ษทั รัชดา แอสเซท โฮลดิ้งส์ จากัด (บริ ษทั ย่อยทางอ้อม) กับบริ ษทั บีทีเอส กรุ๊ ปโฮลดิ้ง
จากัด (มหาชน) ในสัดส่ วนร้อยละ 50 : 50 ซึ่ งเป็ นไปตามเงื่ อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาซื้ อขายหุ ้นและสัญญาอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตามหมายเหตุขอ้ 13
37.3 ในเดือนมกราคม 2563 บริ ษทั ได้ออกตัว๋ แลกเงินอายุ 2 เดือน มูลค่ารวม 3,000 ล้านบาท และครบกาหนดไถ่ถอนใน
เดือนมีนาคม 2563
37.4 ในเดื อนกุมภาพันธ์ 2563 บริ ษทั ได้ทาสัญญาเช่ าช่ วงทรัพย์สินกับกองทุ นรวมธุ รกิ จไทย 4 (“ผูใ้ ห้เช่ าช่ วง”) เป็ น
ระยะเวลา 12 ปี 11 เดือน สิ้ นสุ ดในเดือนธันวาคม 2575 ตามเงื่อนไขของสัญญา บริ ษทั ต้องจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าหรื อ
จะต้องจ่ า ยค่ า เช่ า เป็ นรายปี เป็ นจานวนเงิ นรวม 17,328 ล้า นบาท สัญญาเช่ า ช่ วงสามารถต่ ออายุไ ปได้อี ก ตาม
ระยะเวลาสัญญาเช่าหลัก เป็ นระยะเวลา 8 ปี สิ้ นสุ ดในเดือนธันวาคม 2583
37.5 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์อาคาร
สานักงานจีแลนด์ (“กองทรัสต์ GLANDRT”) ได้มีมติอนุมตั ิดงั นี้
- ให้จ่ายประโยชน์ตอบแทนจากการดาเนิ นงานตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผถู ้ ือ
หน่วยทรัสต์ในอัตราหน่วยละ 0.2078 บาท รวมเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 103.85 ล้านบาท ผลประโยชน์ตอบแทน
ดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ในวันที่ 12 มีนาคม 2563
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- ให้จ่ายประโยชน์ตอบแทนจากการจาหน่ ายไปซึ่ งทรัพย์สินของกองทรั สต์ ให้แก่ ผูถ้ ื อหน่ วยทรั สต์ในอัตรา
หน่ วยละ 3.9040 บาท รวมเป็ นจานวนเงิ นทั้งสิ้ น 1,951.10 ล้านบาท ผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวจะจ่ าย
ให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ในวันที่ 12 มีนาคม 2563
- ให้ลดทุนชาระแล้วของกองทรัสต์ ในอัตรา 9.1200 บาทต่อหน่วยทรัสต์ รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 4,557.89 ล้านบาท
ผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ในวันที่ 12 มีนาคม 2563
- ได้พิจารณากาหนดวันขึ้นเครื่ องหมายเพื่อกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ GLANDRT ที่มีสิทธิ
การจองซื้ อหน่ วยทรัสต์เพิ่มเติมของกองทรัสต์ CPNREIT (XB) โดยกาหนดให้เป็ นวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
และกาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียน เพื่อกาหนดสิ ทธิ ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ GLANDRT ที่มีสิทธิ การ
จองซื้ อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมโดยกาหนดให้เป็ นวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
37.6

ในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการมีมติดงั นี้
- อนุมตั ิโครงการซื้ อหุ น้ คื นเพื่อบริ หารทางการเงิ น โดยจานวนหุ น้ ที่ จะซื้ อคื นไม่เกิ น 77 ล้านหุ น้ หรื อคิดเป็ น
จานวนไม่เกินร้อยละ 1.7 ของหุ น้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดย
เป็ นการซื้ อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม 2563 - 5 กันยายน 2563
- มี มติ ให้จ่ายเงิ นปั นผลจากผลการดาเนิ นงานประจาปี 2562 ในอัตราหุ ้นละ 1.30 บาท โดยกาหนดรายชื่ อ
ผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิ ทธิ ในการรับเงินปันผลในวันที่ 1 เมษายน 2563
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
38

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ ได้ ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งเกี่ยวกับการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั และคาดว่าจะมี
ผลกระทบที่มีสาระสาคัญต่องบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ เมื่อนามาถือปฏิบตั ิเป็ นครั้งแรก และจะมี
ผลบังคับใช้กบั งบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7*
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9*
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32*

เรื่ อง
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงิน
สัญญาเช่า
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องกับเครื่ องมือทางการเงิน
(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่ วข้ องกับเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงิ นนี้ ให้ขอ้ กาหนดเกี่ ยวกับนิ ยามสิ นทรัพย์ทาง
การเงินและหนี้ สินทางการเงินตลอดจนการรับรู ้ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชี
ของอนุ พนั ธ์และการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยง เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกลุ่มนี้ มีผลบังคับใช้ จะทาให้
มาตรฐานการบัญชี การตี ความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี บางฉบับที่ มีผลบังคับใช้อยู่ ใน
ปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป
ขณะนี้ผบู ้ ริ หารกาลังพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกลุ่ม
เครื่ องมือทางการเงินเป็ นครั้งแรกต่องบการเงินกลุ่มของบริ ษทั
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 16 ได้นาเสนอวิธีการบัญชี เดี ยวสาหรับผูเ้ ช่า โดยผูเ้ ช่าต้องรับรู ้สินทรัพย์
สิ ทธิ การใช้และหนี้ สินตามสัญญาเช่า ซึ่ งยกเว้นการรับรู ้รายการสาหรับสัญญาเช่าระยะสั้นและสิ นทรัพย์อา้ งอิงที่มี
มูลค่าต่ า ส่ งผลให้กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินสาหรับสัญญาเช่ าดาเนิ นงาน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 จานวนเงิ นขั้นต่ าที่ ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่ าดาเนิ นงานที่ บอกเลิกไม่ได้ซ่ ึ งไม่ได้คิดลดเป็ น
มูลค่าปั จจุบนั ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีจานวน 68,418 ล้านบาท และ 26,543 ล้านบาท ตามลาดับ ส่ วนการบัญชี
สาหรับผูใ้ ห้เช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบัญชี ที่มีผลบังคับใช้ในปั จจุบนั กล่าวคือ ผูใ้ ห้เช่ายังคงต้องจัดประเภท
สัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าเงินทุนหรื อสัญญาเช่าดาเนิ นงาน เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช้
จะทาให้มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปั จจุบนั
ถูกยกเลิกไป
ขณะนี้ ผูบ้ ริ หารกาลังพิ จารณาถึ งผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ้ นต่ องบการเงิ นในงวดแรกที่ ถือปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้น
39

การจัดประเภทรายการใหม่
2561

งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้ผรู ้ ับเหมาก่อสร้าง
ประมาณการหนี้สิน
หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สิน
ไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน

ก่อนจัด
ประเภทใหม่

จัดประเภท
ใหม่

(2,123,681)
(2,930,778)

341,227
(341,227)

(30,366)

30,366

(430,964)

(30,366)
-
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

หลังจัด
ก่อนจัด
ประเภทใหม่ ประเภทใหม่
(พันบาท)
(1,782,454)
(3,272,005)

จัดประเภท
ใหม่

หลังจัด
ประเภทใหม่

-

-

-

-

(24,953)

24,953

-

(461,330)

(339,330)

(24,953)
-

(364,283)
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
2561

งบการเงินรวม

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รายได้จากการให้เช่า
และบริ การ
รายได้จากการขายอาหาร
และเครื่ องดื่ม
รายได้จากการให้บริ การ
ศูนย์อาหาร
รายได้อื่น
ต้นทุนอาหารและ
เครื่ องดื่ม
ต้นทุนจากการให้บริ การ
ศูนย์อาหาร

ก่อนจัด
ประเภทใหม่

จัดประเภท
ใหม่

(28,068,405)

(957,450)

(29,025,855)

(1,849,088)

1,849,088

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จัดประเภท
ใหม่

หลังจัด
ประเภทใหม่

(14,835,883)

(445,502)

(15,281,385)

-

(666,542)

666,542

-

(733,018)

(733,018)

-

(260,517)

(260,517)

(2,570,529)

957,450

(1,613,079)

(2,122,117)

445,502

(1,676,615)

1,448,220

(1,448,220)

518,936

(518,936)

-

112,911

112,911

332,150
-

หลังจัด
ก่อนจัด
ประเภทใหม่ ประเภทใหม่
(พันบาท)

332,150

-

การจัดประเภทรายการใหม่น้ ี เนื่องจากผูบ้ ริ หารเห็นว่ามีความเหมาะสมกับธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั มากกว่า
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
ในปี 2562 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ให้แก่สํานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นจํานวนเงินรวม 11,465,000 บาท

ค่าบริการอื่น
ไม่มี

120.205 Kg

สิ่งพิมพ์นี้ พิมพ์ด้วยกระดาษกรีนโอเชี่ยน
ใช้หมึกพิมพ์ถั่วเหลือง และกระบวนการผลิต
ที่รักษาสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อย CO2
เทียบเท่ากับการปิดไฟ 229 ดวงใน 1 วัน

