
 

 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 



 

 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลแบบย่อของบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย     
(กลุ่มบริษทั) และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน)     
ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกว่า “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและ
น าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่ง
กาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการ          
สอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410  เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

1) ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 1.2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ 
และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ เช่น ระบบห่วงโซ่อุปทาน การใชจ่้ายของผูบ้ริโภค 
การจ ากดัหรือหยดุชะงกัการประกอบกิจการ การด าเนินงานท่ีล่าชา้ขึ้น เป็นตน้ 
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สถานการณ์ดงักล่าวมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัธุรกิจโรงแรมและ
ธุรกิจอาหาร โดยในส่วนของธุรกิจโรงแรมกลุ่มบริษทัตอ้งปิดการด าเนินกิจการโรงแรมเป็นการชัว่คราว
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 และในส่วนของธุรกิจอาหารกลุ่มบริษทัไม่สามารถขายสินคา้และให้บริการกบั
ลูกคา้ท่ีตอ้งการรับประทานอาหารภายในร้านไดต้ามปกติ แต่ยงัสามารถใหลู้กคา้ซ้ือสินคา้และรับกลบัได้
หรือใหบ้ริการแบบส่งถึงบา้นได ้ซ่ึงเหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงิน        
ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด ในปัจจุบนัและในอนาคตของกลุ่มบริษทั อยา่งไรก็ตาม ผลกระทบ
ดงักล่าวยงัไม่สามารถประมาณได ้อยา่งสมเหตุสมผลในขณะน้ี ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั มีการติดตาม
ความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าว และประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์
ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ืองและจะพิจารณาบนัทึกผลกระทบดงักล่าวเม่ือ
สามารถท าได ้ 

2) ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 1.5 เน่ืองดว้ยผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท าขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 โดยเลือกน าแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการ
ผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี มาถือปฏิบติั  

ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีดงักล่าวทั้ง 2 ขอ้แต่อยา่งใด 

เร่ืองอ่ืน 

เน่ืองดว้ยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เป็นเหตุใหบ้ริษทัฯตอ้งเล่ือน
การจดัประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นออกไปจึงยงัไม่มีมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯเร่ืองการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี
ของบริษทัฯส าหรับรอบบญัชีปี 2563 อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้
ของบริษทัฯใหแ้ต่งตั้งขา้พเจา้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯส าหรับรอบบญัชีปี 2563 ขา้พเจา้จึงไดเ้ขา้ปฏิบติังาน
สอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลส าหรับงวดไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 ดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงเป็นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน (ก.ต.ท.) ฉบบัท่ี ทจ. 28/2563 ลงวนัท่ี 27 มีนาคม 2563 

 

 

วิชาติ โลเกศกระวี 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  
กรุงเทพฯ: 11 พฤษภาคม 2563 



ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,329,814             2,023,701             856,703                64,005                  
เงินลงทุนชัว่คราว 2 -                            787,939                -                            -                            
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2, 3, 5 759,310                764,504                115,954                154,895                
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                            -                            174,500                471,103                
เงินปันผลคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                            -                            -                            210,000                
สินคา้คงเหลือ 767,305                871,492                25,406                  29,397                  
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 2, 4 841,348                -                            -                            -                            
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 216,120                213,584                30,976                  29,170                  
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,913,897             4,661,220             1,203,539             958,570                
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 2 -                            923                       -                            -                            
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2 489                       -                            -                            -                            
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 521,275                524,125                514,530                518,139                
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                            -                            6,231,332             6,231,332             
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 2,111,588             915,176                -                            -                            
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                            -                            4,023,497             2,505,421             
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 9 142,948                143,734                221,932                225,144                
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 17,996,818           17,997,228           3,948,089             3,978,803             
ค่าความนิยม 10 314,602                314,602                -                            -                            
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 2, 11 10,165,265           -                            1,798,721             -                            
สิทธิการเช่า 2 -                            1,776,589             -                            1,144,301             
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 9 475,853                453,678                8,600                    8,274                    
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2 177,421                119,428                24,470                  34,543                  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2 680,799                682,897                3,546                    7,137                    
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 32,587,058           22,928,380           16,774,717           14,653,094           
รวมสินทรัพย์ 37,500,955           27,589,600           17,978,256           15,611,664           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น
   จากสถาบนัการเงิน 12 2,061,370             550,959                1,400,000             -                            
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2, 13 1,855,576             2,648,617             261,786                375,880                
รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชี
   ท่ีถึงก าหนดภายในหน่ึงปี 2 49,130                  146,502                55,969                  54,847                  
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 14 632,569                615,629                400,000                400,000                
ส่วนของหุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 -                            800,000                -                            800,000                
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                            -                            851,012                520,180                
ส่วนของหน้ีสินทางการเงินจากสญัญาเช่าระยะยาว
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2, 3 37,783                  -                            -                            -                            
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 2 1,483,936             -                            100,556                -                            
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย  125,208                99,875                  -                            -                            
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 178,755                267,615                8,906                    34,451                  
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 6,424,327             5,129,197             3,078,229             2,185,358             
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ
   จากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 14 2,870,217             1,618,293             2,053,145             891,451                
หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 4,080,000             4,080,000             4,080,000             4,080,000             
เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 52,329                  52,329                  -                            -                            
หน้ีสินทางการเงินจากสญัญาเช่าระยะยาว - สุทธิ
   จากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2, 3 1,836,449             -                            -                            -                            
รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชี 2 110,237                1,877,734             884,326                893,786                
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2 8,125,724             -                            1,098,895             -                            
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 218,221                229,307                -                            -                            
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 321,129                310,491                103,728                102,093                
ประมาณการหน้ีสินส าหรับค่าร้ือถอน 135,024                135,062                -                            -                            
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 13,818                  13,565                  13,699                  13,333                  
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 17,763,148           8,316,781             8,233,793             5,980,663             
รวมหนีสิ้น 24,187,475           13,445,978           11,312,022           8,166,021             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)



ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน 
      หุ้นสามญั 1,350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,350,000             1,350,000             1,350,000             1,350,000             

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้
      หุ้นสามญั 1,350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,350,000             1,350,000             1,350,000             1,350,000             
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 970,000                970,000                970,000                970,000                
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 158,080                158,080                158,080                158,080                
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2 10,163,967           11,160,000           4,188,154             4,967,563             
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 200,546                32,238                  -                            -                            
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 12,842,593           13,670,318           6,666,234             7,445,643             
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 2 470,887                473,304                -                            -                            
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 13,313,480           14,143,622           6,666,234             7,445,643             
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 37,500,955           27,589,600           17,978,256           15,611,664           

-                            -                            -                            -                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2563

(หน่วย : พนับาท ยกเวน้ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม 1,717,944              2,644,423              383,900                 646,137                 

รายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 2,779,272              2,867,481              -                             -                             

รายไดเ้งินปันผล 3, 6 -                             -                             6,852                     3,552                     

รายไดค้า่เช่า 3,570                     28,310                   12,515                   12,411                   

รายไดอ่ื้น 78,171                   191,896                 21,422                   65,054                   

รวมรายได้ 4,578,957              5,732,110              424,689                 727,154                 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการประกอบกิจการโรงแรม 1,149,558              1,489,515              311,237                 399,502                 

ตน้ทุนขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 1,572,056              1,569,728              -                             -                             

คา่ใชจ่้ายในการขาย 155,907                 200,649                 32,951                   69,286                   

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 1,569,508              1,403,960              320,706                 162,682                 

รวมค่าใช้จ่าย 4,447,029              4,663,852              664,894                 631,470                 

ก าไร(ขาดทุน)จากกจิกรรมด าเนินงาน 131,928                 1,068,258              (240,205)               95,684                   

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 7,611                     7,900                     -                             -                             

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 (521)                       -                             -                             -                             

รายไดท้างการเงิน 22,208                   11,626                   25,704                   21,179                   

ตน้ทุนทางการเงิน (170,959)               (53,579)                 (56,259)                 (44,322)                 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (9,733)                   1,034,205              (270,760)               72,541                   

รายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 16 (13,384)                 (159,115)               23,581                   (2,052)                   

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด (23,117)                 875,090                 (247,179)               70,489                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2563

(หน่วย : พนับาท ยกเวน้ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงินท่ี

   เป็นเงินตราต่างประเทศ 191,731                 (32,816)                 -                             -                             

ผลก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลคา่เงินลงทุน

   ในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย -                             120                        -                             -                             

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 16 -                             (24)                         -                             -                             

ผลก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลคา่เงินลงทุน

   ในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                             96                          -                             -                             

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 191,731                 (32,720)                 -                             -                             

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลคา่ดว้ย

   มูลคา่ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (434)                       -                             -                             -                             

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 16 87                          -                             -                             -                             

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (347)                       -                             -                             -                             

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด 191,384                 (32,720)                 -                             -                             

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 168,267                 842,370                 (247,179)               70,489                   

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ (45,117)                 825,914                 (247,179)               70,489                   

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 22,000                   49,176                   
(23,117)                 875,090                 

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 123,191                 799,040                 (247,179)               70,489                   

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 45,076                   43,330                   
168,267                 842,370                 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 17
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ (บาท) (0.03)                      0.61                       (0.18)                      0.05                       

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 1,350,000              1,350,000              1,350,000              1,350,000              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษี (9,733)                   1,034,205              (270,760)               72,541                   
รายการปรับกระทบก าไรสุทธิก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 854,284                 510,050                 88,629                   102,372                 
   คา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ(กลบัรายการ) (12,774)                 1,070                     236                        6                            
   ขาดทุนจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 39,148                   22,041                   6,832                     4,583                     
   ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 89                          24                          -                             -                             

   การปรับเพ่ิม(ลดลง)สินคา้คงเหลือเป็นมูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ (629)                       2                            -                             -                             

   ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย(์กลบัรายการ) 20,376                   (239)                       183                        836                        

   ขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                             -                             135,000                 -                             

   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (7,090)                   (7,900)                   -                             -                             

   โอนรายไดรั้บล่วงหน้ารอการตดับญัชีเป็นรายได้ (6,659)                   (41,818)                 (14,670)                 (27,171)                 

   ขาดทุนจากการปิดสาขา 520                        11,636                   -                             -                             

   เงินปันผลรับ -                             -                             (6,852)                   (3,552)                   
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 16,218                   2,668                     2,635                     2,571                     
   ดอกเบ้ียรับ (22,208)                 (11,626)                 (25,704)                 (21,179)                 
   คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 170,959                 53,579                   56,259                   44,322                   
   เงินชดเชยความเสียหายจากการท าประกนั -                             (100,715)               -                             -                             
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 46,815                   -                             46,815                   -                             
   เงินลงทุนชัว่คราวลดลง (787,939)               -                             -                             -                             
   สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน 787,939                 -                             -                             -                             
   เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขายลดลง (923)                       -                             -                             -                             
   สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน 923                        -                             -                             -                             
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 1,089,316              1,472,977              18,603                   175,329                 
สินทรัพยจ์ากการด าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (58,493)                 (28,330)                 39,525                   15,539                   
   สินคา้คงเหลือ 104,816                 55,298                   3,991                     (1,266)                   
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 10,600                   (10,262)                 8,830                     1,826                     
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 10,130                   17,118                   3,591                     (572)                       
หน้ีสินจากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (496,769)               (155,894)               (99,936)                 (898)                       
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (88,860)                 (16,854)                 (25,545)                 (15,179)                 

   รายไดรั้บล่วงหน้ารอการตดับญัชี 21,459                   (78)                         6,332                     7,175                     
   เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (5,581)                   (4,300)                   (1,000)                   (987)                       

   จ่ายคา่ร้ือถอน (3,670)                   (335)                       -                             -                             

   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 253                        (2,921)                   366                        (93)                         
เงินสดจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 583,201                 1,326,419              (45,243)                 180,874                 
   จ่ายภาษีเงินได้ (24,030)                 (16,874)                 (10,636)                 (2,579)                   
เงนิสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนินงาน 559,171                 1,309,545              (55,879)                 178,295                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนลดลง (53,409)                 (178,085)               -                             -                             

ดอกเบ้ียรับ 5,781                     3,160                     24,884                   21,179                   

เงินสดรับคืนจากเงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                             -                             1,012,907              605,549                 

เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                             -                             (2,369,380)            (1,129,569)            

เงินลงทุนและเงินให้กูย้มืแก่การร่วมคา้เพ่ิมข้ึน (1,126,323)            (64,639)                 -                             -                             

เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 931                        734                        498                        53                          

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (374,871)               (449,027)               (22,541)                 (93,631)                 

เงินสดจ่ายคา่สิทธิการเช่า -                             (9,375)                   -                             -                             

เงินสดจ่ายค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (30,785)                 -                             -                             -                             

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (40,715)                 (30,597)                 (970)                       (175)                       

รับคืนมูลคา่หน่วยลงทุนในกองทุนรวม 3,609                     6,179                     3,609                     6,179                     

รับเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย -                             -                             210,000                 277,000                 

รับเงินปันผลจากบริษทัร่วม 6,852                     3,552                     6,852                     3,552                     

เงินจ่ายล่วงหน้าคา่ก่อสร้างลดลง(เพ่ิมข้ึน) 296                        (11,765)                 -                             -                             

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (1,608,634)            (729,863)               (1,134,141)            (309,863)               

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 1,493,662              -                             1,400,000              -                             

จ่ายดอกเบ้ีย (75,724)                 (65,564)                 (62,993)                 (55,700)                 

จ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่า (389,476)               -                             -                             -                             

จ่ายคา่ธรรมเนียมการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน (11,345)                 -                             (11,345)                 -                             

เงินกูย้มืจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                             -                             844,444                 687,711                 

จ่ายคืนเงินกูย้มืจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (41,983)                 -                             (513,612)               (561,697)               

ช าระคืนหุน้กู้ (800,000)               -                             (800,000)               -                             

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 1,259,174              57,592                   1,126,224              57,592                   

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (75,702)                 (132,823)               -                             -                             

เงนิสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 1,358,606              (140,795)               1,982,718              127,906                 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิลดลง (3,030)                   (21,558)                 -                             -                             

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 306,113                 417,329                 792,698                 (3,662)                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 2,023,701 1,281,543 64,005 139,811
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 2,329,814              1,698,872              856,703                 136,149                 

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

   ยอดหน้ีคา้งช าระจากการซ้ืออาคารและอุปกรณ์ 114,246                 188,808                 6,648                     6,834                     

   คา่ซ้ืออุปกรณ์โดยการท าสัญญาเช่า 2,880                     -                             -                             -                             

   เงินปันผลคา้งรับ -                             55,146                   -                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

ผลต่างจาก ส่วนเกินทุน ส่วนแบ่งก าไร ส่วนของผูมี้ส่วน
การแปลงคา่ จากการวดั ขาดทุนเบ็ดเสร็จ การเปล่ียนแปลง รวม รวม ไดเ้สียท่ีไมมี่

ทุนเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกินมลูคา่ จดัสรรแลว้ - งบการเงินท่ีเป็น มลูคา่เงินลงทุนใน  อ่ืนจากบริษทัร่วม สดัส่วนการถือหุน้ องคป์ระกอบอ่ืน ส่วนของผูถื้อหุน้ อ านาจควบคุม รวม
และช าระแลว้ หุน้สามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย และกิจการร่วมคา้ ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 1,350,000         970,000             158,080             10,293,247       (13,248)             650                   -                        143,422            130,824              12,902,151        517,524            13,419,675       
ก าไรส าหรับงวด -                        -                         -                         825,914            -                        -                        -                        -                        -                          825,914             49,176              875,090            
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                        -                         -                         -                        (26,970)             96                     -                        -                        (26,874)               (26,874)              (5,846)               (32,720)             

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                        -                         -                         825,914            (26,970)             96                     -                        -                        (26,874)               799,040             43,330              842,370            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2562 1,350,000         970,000             158,080             11,119,161       (40,218)             746                   -                        143,422            103,950              13,701,191        560,854            14,262,045       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 1,350,000         970,000             158,080             11,160,000       (111,851)           667                   -                        143,422            32,238                13,670,318        473,304            14,143,622       
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบาย
   การบญัชี (หมายเหตุ 2) -                        -                         -                         (950,916)           -                        -                        -                        -                        -                          (950,916)            (47,493)             (998,409)           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 - 

   หลงัการปรับปรุง 1,350,000         970,000             158,080             10,209,084       (111,851)           667                   -                        143,422            32,238                12,719,402        425,811            13,145,213       
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด -                        -                         -                         (45,117)             -                        -                        -                        -                        -                          (45,117)              22,000              (23,117)             
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                        -                         -                         -                        168,655            (347)                  -                        -                        168,308              168,308             23,076              191,384            
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                        -                         -                         (45,117)             168,655            (347)                  -                        -                        168,308              123,191             45,076              168,267            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2563 1,350,000         970,000             158,080             10,163,967       56,804              320                   -                        143,422            200,546              12,842,593        470,887            13,313,480       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

ก าไรสะสม

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้ )

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกินมูลคา่ จดัสรรแลว้ - รวม

และช าระแลว้ หุน้สามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 1,350,000                  970,000                     158,080                     4,781,578                  7,259,658                  

ก าไรส าหรับงวด -                                 -                                 -                                 70,489                       70,489                       

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                 -                                 -                                 70,489                       70,489                       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 1,350,000                  970,000                     158,080                     4,852,067                  7,330,147                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 1,350,000                  970,000                     158,080                     4,967,563                  7,445,643                  

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 2) -                                 -                                 -                                 (532,230)                    (532,230)                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 - หลงัการปรับปรุง 1,350,000                  970,000                     158,080                     4,435,333                  6,913,413                  

ขาดทุนส าหรับงวด -                                 -                                 -                                 (247,179)                    (247,179)                    

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                 -                                 -                                 (247,179)                    (247,179)                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 1,350,000                  970,000                     158,080                     4,188,154                  6,666,234                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก าไรสะสม



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งขึ้นเป็นบริษทัจ ากดัตามกฎหมายไทยและ
ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และมีภูมิล าเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือการประกอบธุรกิจโรงแรม รับบริหารโรงแรม และธุรกิจอาหารและ
เคร่ืองด่ืม โดยมีท่ีอยูท่ี่จดทะเบียนตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน จตุจกัร กรุงเทพมหานคร  

1.2  การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
ท าให้ เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่  เช่น                                     
ระบบห่วงโซ่อุปทาน การใชจ่้ายของผูบ้ริโภค การจ ากดัหรือหยดุชะงกัการประกอบกิจการ การด าเนินงานท่ี
ล่าชา้ขึ้น เป็นตน้ 

 สถานการณ์ดงักล่าวมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบั ธุรกิจโรงแรมและ    
ธุรกิจอาหาร โดยในส่วนของธุรกิจโรงแรมกลุ่มบริษทัตอ้งปิดการด าเนินกิจการโรงแรมเป็นการชั่วคราว
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 และในส่วนของธุรกิจอาหารกลุ่มบริษทัไม่สามารถขายสินคา้และให้บริการกบั
ลูกคา้ท่ีตอ้งการรับประทานอาหารภายในร้านไดต้ามปกติ แต่ยงัสามารถให้ลูกคา้ซ้ือสินคา้และรับกลบัได้
หรือให้บริการแบบส่งถึงบ้านได้ ซ่ึงเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงิน          
ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดในปัจจุบนัและในอนาคตของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม ผลกระทบ
ดงักล่าวยงัไม่สามารถประมาณไดอ้ย่างสมเหตุสมผลในขณะน้ี ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั มีการติดตาม
ความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของสินทรัพย ์
ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองและจะพิจารณาบนัทึกผลกระทบดังกล่าวเม่ือ
สามารถท าได ้ 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดง
ฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดใน
รูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
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ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.4 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) 
และบริษทัย่อย และไดจ้ดัท าขึ้นโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 โดยมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกับบริษัทย่อยในงวดปัจจุบัน ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 7 

1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน  

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้
แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ี
ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการ ตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร
ทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการ
เก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด
ว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกันความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผย
ขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

การน ามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัจากรายการดงัต่อไปน้ี 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต - กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อ
สินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จ าเป็นตอ้งรอใหเ้หตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดขึ้นก่อน       กลุ่ม
บริษทัจะใชวิ้ธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุส าหรับลูกหน้ี
การคา้ 

กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบัติคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี                     
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า 
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับ
สัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคัญจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วันท่ี                      
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือก
เพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอน
เก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผล
บังคับใช้ส าหรับการจัดท างบการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลา
ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี  

- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งน าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้วดั
มูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการอย่างง่ายในการวดั
มูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

-  เลือกท่ีจะไม่น าการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้ห้เช่าเน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นการ
เปล่ียนแปลงสัญญาเช่า โดยทยอยปรับลดหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีครบก าหนดแต่ละงวดตามสัดส่วนท่ี
ไดส่้วนลด พร้อมทั้งกลบัรายการค่าเส่ือมราคาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจากหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าท่ียงัคงรับรู้ในแต่ละงวดตามสัดส่วนของค่าเช่าท่ีลดลง และบนัทึกผลต่างท่ีเกิดขึ้นในก าไร
หรือขาดทุน 

-  เลือกท่ีจะไม่น าข้อมูลท่ีเก่ียวกับสถานการณ์ COVID-19 มาเป็นข้อมูลในการประมาณการความ
เพียงพอของก าไรทางภาษีท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อท่ีจะใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชี 

-  เลือกท่ีจะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

- เลือกท่ีจะไม่น าขอ้มูลจากสถานการณ์ COVID-19 ท่ีอาจจะกระทบต่อการประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคตมาใชป้ระกอบการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม  
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1.6 นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน
และสัญญาเช่า 

1.6.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน มูลค่า
ยติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือราคาทุนตดัจ าหน่าย การจดัประเภทดงักล่าวจะขึ้นอยู่กบั
โมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษทัในการจดัการสินทรัพย ์และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของ
สินทรัพยท์างการเงินนั้น 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  

ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธี
ราคาทุนตัดจ าหน่าย โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้ นก่อน          
กลุ่มบริษทัพิจารณาการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดับ 
และก าหนดวิธีการวดัค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตและการค านวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกนัใน
แต่ละระดับ โดยมีข้อยกเว้นส าหรับลูกหน้ีการค้าท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการจัดหาเงินท่ีมี
นยัส าคญั ซ่ึงกลุ่มบริษทัใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอด
อาย ุ
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1.6.2 สัญญาเช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าดว้ย
ราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า 
ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

หากกลุ่มบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอน
ใหแ้ก่กลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายสุัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรง
นับจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้
หรือวนัส้ินสุดอายสุัญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดขึ้นก่อน 

หนี้สินตามสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงิน       
ท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า คิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืม
ส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะ
เพิ่มขึ้นโดยสะทอ้นดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะทอ้นการจ่ายช าระตามสัญญา
เช่าท่ีจ่ายช าระแลว้ นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่ 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกว่านบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่า
เร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอด
อายสุัญญาเช่า 

2. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือ
ปฏิบัติ  

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.5 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหว่างงวดปัจจุบนั 
โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
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ผลกระทบต่อก าไรสะสมตน้งวดปี 2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐาน
เหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน กลุ่ม
เคร่ืองมือทาง

การเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 
16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมนุเวียน     
เงินลงทุนชัว่คราว 787,939 (787,939) - - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 764,504 (74,890) (2,771) 686,843 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน่ - 787,939 - 787,939 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 923 (923) - - 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - 923 - 923 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 10,420,443 10,420,443 
สิทธิการเช่า 1,776,589 - (1,776,589) - 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 119,428 14,978 31,168 165,574 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 682,897 (5,800) - 677,097 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวียน     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2,648,617 - (157,698)  2,490,919 
รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชีท่ีถึงก าหนด
ภายในหน่ึงปี 146,502 - (100,366) 46,136 

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี - - 1,461,444 1,461,444 

ส่วนของหน้ีสินทางการเงินจากสัญญาเช่า
ระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 32,597 32,597 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 8,301,202 8,301,202 

หน้ีสินทางการเงินจากสัญญาเช่าระยะยาว - 
สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 1,847,072 1,847,072 

รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชี 1,877,734 - (1,779,303)  98,431 
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก าไรสะสม – ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 11,160,000 (65,712) (885,204) 10,209,084 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม
ของบริษทัยอ่ย 473,304 - (47,493) 425,811 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน กลุ่ม
เคร่ืองมือทาง

การเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 
16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 1,835,155 1,835,155 
สิทธิการเช่า 1,144,301 - (1,144,301) - 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 34,543 -  (33,654)       889 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวียน     
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 

- - 99,716 99,716 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

- - 1,089,714 1,089,714 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,967,563 - (532,230) 4,435,333 

2.1    เคร่ืองมือทางการเงิน 

รายละเอียดผลกระทบท่ีมีต่อก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จากการน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติัคร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
การรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์าง
การเงิน (65,712) - 

ผลกระทบต่อก าไรสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติั (65,712) - 
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ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่า และมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามท่ี
ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 และมูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 มูลค่าตามหลกัการ
บญัชีเดิม 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงาน                 
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 

 

มูลค่า
ยติุธรรมผา่น
ก าไรหรือ
ขาดทุน 

มูลค่า
ยติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,023,701 - - 2,023,701 2,023,701 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 764,504 - - 686,843 686,843 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น 787,939 - - 787,939 787,939 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 213,584 - - 213,584 213,584 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 923 - 923 - 923 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 682,897 - - 677,097 677,097 
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 4,473,548 - 923 4,389,164 4,390,087 

 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลค่าตามหลกัการ

บญัชีเดิม 
การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงาน               

ทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 
 

 

มูลค่า
ยติุธรรมผา่น
ก าไรหรือ
ขาดทุน 

มูลค่า
ยติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 64,005 - - 64,005 64,005 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 154,895 - - 154,895 154,895 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 471,103 - - 471,103 471,103 
เงินปันผลคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 210,000 - - 210,000 210,000 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 29,170 - - 29,170 29,170 
เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,505,421 - - 2,505,421 2,505,421 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 7,137 - - 7,137 7,137 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 3,441,731 - - 3,441,731 3,441,731 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้  าหนดให้หน้ีสินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทุน 
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2.2 สัญญาเช่า 

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่า
ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายช าระตาม      
สัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16                       
มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

  (หน่วย: พนับาท)  
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 11,351,790 1,383,630 
หกั:  สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า  (37,545) - 
บวก:  สิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่า 4,373,655 - 
หกั:  สัญญาท่ีพิจารณาเป็นสัญญาบริการ   (1,347) - 
หกั:  โอนไปหน้ีสินทางการเงินจากสัญญาเช่าระยะยาวกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั (3,472,571) - 
บวก(หกั): อ่ืน ๆ  (266,895) 7,971 
หกั:  ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (2,184,441) (202,171) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการน ามาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 
 

 
 

หน้ีสินสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 9,762,646 1,189,430 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 9,762,646 1,189,430 
ประกอบดว้ย   
หน้ีสินสัญญาเช่าหมุนเวียน 1,461,444    99,716 
หน้ีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 8,301,202 1,089,714 

 9,762,646 1,189,430 

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั
คร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ท่ีดินและอาคาร 10,420,443 1,835,155 
รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 10,420,443 1,835,155 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ผลกระทบท่ีมีต่อก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 
มาถือปฏิบติัคร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรรลดลง (885,204) (532,230) 

3. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน                   
เฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ค่าเช่ารับ - - 733 733 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียรับ - - 25,705 21,180 อิงตามอตัราดอกเบ้ียธนาคาร 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ - - 11,750 49,617 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดจ้ากการค ้าประกนัเงินกู ้ - - 1,510 2,019 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 3,398 3,914 อิงตามอตัราดอกเบ้ียธนาคาร 
ค่าใชจ้่ายอื่น - - 1,466 1,292 ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าจ่าย - - 1,744 1,744 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริหารจดัการ - - 22,681 42,646 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
      

 

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
ค่าเช่ารับ 24,946 24,740 12,515 12,411 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ - - 6,852 3,552 ตามการประกาศจ่ายเงินปันผล 
ค่าเช่าจ่าย 45,886 45,886 - - ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
      
รายการธุรกิจกบับริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั     
ค่าเช่ารับ 3,570 3,570 - - ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ 2,867 3,665 - - ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดอ้ื่น 3,448 4,815 - - ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าจ่าย 169,525 187,298 33,397 32,358 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าไฟฟ้า 8,211 9,075 8,211 9,075 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริหารจดัการ 8,792 8,483 4,020 3,829 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริการดา้นการเงินและการบญัชี 8,603 8,135 - - ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริการอื่น 32 5,127 - - ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ  บริษัทย่อยและกิจการท่ี เก่ียวข้องกัน  ณ วัน ท่ี  31 มีนาคม 2563 และ                   
31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
31 มีนาคม  

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - กิจการท่ี
เกี่ยวข้องกนั (หมายเหตุ 5)     
บริษทัยอ่ย - - 34,428 37,257 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 19,707 20,081 4,905 4,512 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 19,707 20,081 39,333 41,769 

เงินปันผลค้างรับ - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั      
บริษทัยอ่ย - - - 210,000 

รวมเงินปันผลคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 210,000 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการที่
เกี่ยวข้องกนั (หมายเหตุ 13)     
บริษทัยอ่ย - - 11,937 22,028 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 16,273 10,019 26 - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั  16,273 10,019 11,963 22,028 

เงินให้กู้ยืมแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นและระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ            
31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
เงินให้กูยื้มแก่กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม  
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม  
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

 (ร้อยละต่อปี)     
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน       
บริษทัยอ่ย 3.0 3.0 - - 174,500 471,103 
เงินให้กู้ยืมระยะยาว       

บริษทัยอ่ย 3.0 3.0 - - 4,023,497 2,505,421 

รวม   - - 4,197,997 2,976,524 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 
2562 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั     
บริษัทย่อย     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - - 3,221,224 2,660,501 
เพ่ิมขึ้น - - 2,369,380 1,129,569 
ลดลง - - (1,012,907) (605,550) 

รวม - - 4,577,697 3,184,520 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - - (379,700) (198,500) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม - - 4,197,997 2,986,020 

เงินกู้ยืมจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

ยอดคงคา้งของเงินกูย้ืมระยะสั้นและระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
และ 31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
เงินกูย้ืมจากบคุคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั อตัราดอกเบ้ีย                           งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม  
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม  
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

 (ร้อยละต่อปี)     
เงินกู้ยืมระยะส้ัน       
บริษทัยอ่ย 1.65 - 3.0 1.65 - 3.0 - - 851,012 520,180 
เงินกู้ยืมระยะยาว       

บุคคลอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.0 3.0 52,329 52,329 - - 
รวม   52,329 52,329 851,012 520,180 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 14 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี      
31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
เงินกู้ยืมระยะส้ัน     
บริษัทย่อย     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - - 520,180 414,373 
เพ่ิมขึ้น - - 844,444 687,711 
ลดลง - - (513,612) (561,696) 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม - - 851,012 540,388 
เงินกู้ยืมระยะยาว     
บุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกัน     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 52,329 52,329 - - 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 52,329 52,329 - - 

เงินกู้ยืมจากบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน เงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน              
มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดอ้อก
ตัว๋สัญญาใช้เงินฉบบัใหม่เพื่อขยายระยะเวลาในการช าระคืนเงินตน้เป็นภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 หรือ
เม่ือบริษทัใหญ่ของบริษทัท่ีกูย้มืสูญเสียการควบคุมในบริษทัท่ีกูย้มืเงินแลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน 

หนีสิ้นทางการเงินจากสัญญาเช่าระยะยาว 

รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินทางการเงินจากสัญญาเช่าระยะยาวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี          31 
มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
หนี้สินทางการเงินจากสัญญาเช่าระยะยาว                 
บริษัทร่วม     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - - - - 
รายการปรับปรุงจากการน ามาตรฐาน     
การรายงานทางการเงินฉบบัใหมม่าใช้
คร้ังแรก 1,879,669 - - - 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม – หลงัปรับปรุง 1,879,669 - - - 
ลดลง (5,437) - - - 
 1,874,232 - - - 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (37,783) - - - 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 1,836,449 - - - 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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สัญญาท่ีส าคัญกบักจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั 

สัญญาเช่าระยะยาว 

บริษัทฯ 

 โครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว  

ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาต่างตอบแทนระหว่างบริษทัฯกบั บริษทั เซ็นทรัลอินเตอร์พฒันา จ ากดั (“CID”) ซ่ึง
ท าสัญญาเช่าท่ีดินระยะยาวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (“รฟท.”) บริษทัฯได้รับสิทธิในการก่อสร้าง
อาคารโรงแรมบนท่ีดินท่ีเช่าช่วงจาก CID และสามารถด าเนินกิจการโรงแรมเพื่อประโยชน์ของบริษทัฯจนถึง
วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2551 สัญญาน้ีต่ออายไุดอี้กคร้ังละ 10 ปี 

เม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 2551 ซ่ึงเป็นวนัครบก าหนดของสัญญาต่างตอบแทนดงักล่าว บริษทัฯตอ้งโอนส่ิงปลูก
สร้างบนท่ีดินท่ีเช่าช่วง ส่วนติดตั้งและปรับปรุง รวมถึงอุปกรณ์บางส่วนใหแ้ก่ รฟท. ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิทางบญัชี 
ณ วนัครบก าหนดสัญญาเป็นจ านวน 23.9 ลา้นบาท เป็นผลให้บริษทัฯมีขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์
ในจ านวนเดียวกนั 

เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2551 บริษทัฯไดรั้บแจง้จาก CID วา่ CID ไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าท่ีดินและอาคารฉบบัใหม่ 
โดยมีระยะเวลาการเช่า 20 ปีกบั รฟท. แลว้ ดังนั้น บริษทัฯจึงได้เขา้ลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงกบั CID เพื่อ
รักษาสิทธิและยนืยนัการใชสิ้ทธิในการเขา้ท าสัญญาเช่าช่วงใหม่กบั CID โดย CID ไดแ้จง้ใหบ้ริษทัฯจ่ายเงิน
ประกนัสิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว จ านวน  95 ลา้นบาท ในวนัท่ี CID 
เขา้ท าสัญญาเช่ากบั รฟท. 

ในปี 2552 บริษทัฯท าสัญญาเช่าช่วงทรัพยสิ์น ซ่ึงประกอบดว้ย อาคารโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา 
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ และส่วนปรับปรุงอาคารโรงแรม พร้อมทั้งทรัพยสิ์นครุภณัฑ ์กบั CID (“ผูใ้ห้เช่าช่วง”) 
เป็นระยะเวลา 20 ปี และจะส้ินสุดลงในวนัท่ี 18 ธันวาคม 2571 บริษทัฯจะตอ้งจ่ายค่าผลประโยชน์ตอบ
แทนการไดสิ้ทธิเช่าช่วงและค่าเช่าส าหรับการเช่าช่วงสินทรัพยร์ายปีใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าช่วงตลอดอายุสัญญาเช่า
เป็นจ านวนเงินรวม 2,556 ลา้นบาท นอกจากน้ี บริษทัฯจะตอ้งจ่ายค่าเช่าครุภณัฑ์ให้แก่ผูใ้ห้เช่าช่วงตลอด
อายสุัญญาเช่าเป็นจ านวนเงินรวม 31 ลา้นบาท โดยบริษทัฯบนัทึกค่าเช่าครุภณัฑเ์ป็นสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญา
เช่าการเงิน ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษทัฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่มาใช้ในงวดปัจจุบนั 
บริษัทฯแสดงสิทธิเช่าช่วงและค่าเช่าดังกล่าวเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2563              
(31 ธนัวาคม 2562: แสดงเป็นสิทธิการเช่า) 

ทรัพยสิ์นท่ีเช่าท่ีบริษทัฯไดด้ าเนินการบูรณะพฒันา ปรับปรุงหรือก่อสร้าง แกไ้ข ดดัแปลง ต่อเติม ซ่อมแซม
หรือสร้างทดแทนทรัพยสิ์นเดิมตามสัญญาน้ี ให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ รฟท. ทันทีท่ีมีการด าเนินการ
ดงักล่าวแลว้เสร็จ นอกจากน้ี บริษทัฯตอ้งส่งมอบครุภณัฑ์ท่ีเช่าตามรายการในสัญญาเช่าให้แก่ รฟท. เม่ือ
ส้ินสุดสัญญาเช่าตามสภาพตามสมควรและอายกุารใชง้านในขณะนั้น 
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บริษัทย่อย 

โครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย 

สัญญาระหวา่งบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย กบักองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 

เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2551 บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ท าสัญญา
ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัท่ีดิน และอาคารโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย กบักองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (“CTARAF”) โดยมีสาระส าคญัต่อไปน้ี 

1) บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จ ากัด (“CSBR”) ได้ท าสัญญาเช่าท่ี ดินกับ CTARAF เพื่อให ้
CTARAF เช่าท่ีดินเป็นระยะเวลา 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีคู่สัญญาไดน้ าสัญญาเช่าไปจดทะเบียนการเช่า 
(วนัท่ี 26 กันยายน 2551) ทั้งน้ี CTARAF ตกลงช าระค่าเช่าท่ีดินเป็นจ านวนทั้งส้ิน 1,500 ลา้นบาท 
โดยช าระทั้งจ านวนในวนัจดทะเบียนการเช่า CSBR บนัทึกรายการดงักล่าวเป็นรายไดรั้บล่วงหนา้รอ
การตดับญัชีในงบแสดงฐานะการเงินของบริษทัย่อย และทยอยตดับญัชีเป็นรายได้โดยวิธีเส้นตรง
ตลอดอายสุัญญาเช่า 30 ปี ทั้งน้ี เน่ืองจากกลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่
มาใชใ้นงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัแสดงรายการดงักล่าวเป็นหน้ีสินทางการเงินจากสัญญาเช่าระยะยาว
ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 (2562: แสดงเป็นรายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดั
บญัชี) 

2) บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) (“CPH”) ไดท้ าสัญญาเช่าอาคารส่ิงปลูกสร้างโรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับ CTARAF 
เพื่อให้ CTARAF เช่าเป็นระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วนัท่ีคู่สัญญาไดน้ าสัญญาเช่าไปจดทะเบียนการเช่า 
(วนัท่ี 26 กันยายน 2551) ทั้ งน้ี CTARAF ตกลงช าระค่าเช่าอาคารเป็นจ านวนทั้ งส้ิน 1,510 ล้านบาท    
โดยช าระทั้งจ านวนในวนัจดทะเบียนการเช่า CPH บนัทึกรายการดงักล่าวเป็นรายไดรั้บล่วงหนา้รอการ
ตดับญัชีในงบแสดงฐานะการเงินของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และทยอยตดับญัชีเป็น
รายไดโ้ดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 30 ปี ทั้งน้ี เน่ืองจากกลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัใหม่มาใช้ในงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัแสดงรายการดงักล่าวเป็นหน้ีสินทางการเงิน
จากสัญญาเช่าระยะยาวในงบแสดงฐานะการเงินรวม  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 (2562: แสดงเป็น
รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชี) 

 ภายใตส้ัญญาเช่าอาคารส่ิงปลูกสร้าง CPH ตกลงและรับรองว่า ภายในระยะเวลา 4 ปีนับจากวนัจด
ทะเบียนการเช่า CTARAF จะมีรายไดค้่าเช่าจากการน าทรัพยสิ์นท่ีเช่าไปหาผลประโยชน์ ไม่นอ้ยกว่า
รายไดค้่าเช่าประกนัสะสม ตามจ านวนเงินท่ีระบุในสัญญา โดยหาก CTARAF มีรายไดค้่าเช่าสะสม
น้อยกว่ารายได้ค่าเช่าประกันสะสมตามสัญญา CPH ตกลงจะช าระเงินให้ CTARAF ในจ านวน
เท่ากบัส่วนต่างระหวา่งรายไดค้่าเช่าสะสมของกองทุนรวม ลบดว้ยรายไดค้่าเช่าประกนัสะสม  
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 เม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม 2551 CPH และ CSBR ได้ท าสัญญาเก่ียวกับการประกนัรายไดข้อง CTARAF 
โดย CSBR ในฐานะผูใ้ห้เช่าท่ีดินซ่ึงได้รับประโยชน์ส่วนหน่ึงจากการเช่าทรัพยสิ์นของ  CTARAF 
ตกลงร่วมรับประกนัรายไดค้่าเช่า โดยหาก CPH ตอ้งช าระเงินใดๆ ให้แก่ CTARAF ภายใตเ้ง่ือนไข
การรับประกนัขา้งตน้ CSBR ตกลงจะช าระเงินค่ารับประกนับางส่วนให้แก่ CPH ตามอตัราร้อยละท่ี
ก าหนดในสัญญา 

 ทั้งน้ี หาก CTARAF ประสงค์จะต่ออายุสัญญาเช่าท่ีดิน และสัญญาเช่าอาคาร ตามขอ้ 1) และขอ้ 2) 
ข้างต้น ไปอีกนับจากวนัครบระยะเวลาการเช่า CTARAF ต้องแจ้งความประสงค์ดังกล่าวให้แก่ 
CSBR และ CPH แลว้แต่กรณี ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายในปีท่ี 26 นับจากปีแรกของระยะเวลา
การเช่า และคู่สัญญาจะร่วมกนัเจรจารายละเอียดในการต่ออายุสัญญาเช่าให้แลว้เสร็จภายในปีท่ี 27 
นบัจากปีแรกของระยะเวลาการเช่า 

3) CSBR ไดท้ าสัญญาซ้ือขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ท่ีไดติ้ดตั้ง ใชง้านอยู่ในโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์
บีช รีสอร์ท สมุย กับ CTARAF โดย CTARAF ตกลงช าระค่าตอบแทนการรับโอนกรรมสิทธ์ิใน
เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ดงักล่าว เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 80 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยช าระ
ทั้งจ านวนในวนัโอนกรรมสิทธ์ิ (วนัท่ี 26 กนัยายน 2551) 

4) CTARAF ได้ท าสัญญาเช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย กบับริษทั 
เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเมน้ท์ จ ากดั (“CSHM”) เพื่อให้เช่าท่ีดิน อาคารและระบบสาธารณูปโภค
และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง และเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์แก่ CSHM เพื่อให้ CSHM ใชใ้นการด าเนินธุรกิจ
โรงแรม โดยมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี นบัจากวนัท่ี 26 กนัยายน 2551 ทั้งน้ี CTARAF ตกลงให้ค  ามัน่แก่ 
CSHM เพื่อให้  CSHM มีสิทธิเช่าทรัพย์ท่ี เช่าต่อไปอีก 3 ปีนับจากวันท่ีครบระยะเวลาการเช่า                      
โดย CSHM ต้องแจ้งให้ CTARAF ทราบถึงการใช้สิทธิตามค ามั่นให้สิทธิการเช่าล่วงหน้าเป็น                     
ลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวนัครบระยะเวลาการเช่า เพื่อเจรจาร่วมกนัในการก าหนด               
ค่าเช่าคงท่ีใหม่ ทั้งน้ี CTARAF สามารถใช้สิทธิระงบัการเช่าโดยแจ้ง CSHM เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ตามสัญญาฉบับน้ี CSHM ตกลงช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน ซ่ึงประกอบด้วย ค่าเช่าคงท่ี ในอตัรารวม 
225 ล้านบาทต่อปี และค่าเช่าผันแปรในอัตราเท่ากับร้อยละ 90 ของก าไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษี                         
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 

 ทั้งน้ี ตามสัญญาเช่าช่วงและสัญญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง CSHM ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญา เช่น      
ส่งมอบเอกสาร และขอ้มูลต่างๆ ตามท่ีระบุในสัญญา เปิดบญัชีและด ารงบญัชีเงินฝากต่างๆ รวมทั้งโอน
สิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากดังกล่าวให้แก่ CTARAF ไม่ก่อหน้ีเพิ่มเติม ขาย จ าหน่าย ให้เช่า             
ก่อภาระผูกพนัในทรัพยสิ์นไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ให้เงินกู ้ลงทุนใดๆ ยกเวน้ไดรั้บความยินยอม
เป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก CTARAF 
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 แต่ในกรณีท่ี CSHM แสดงให้ CTARAF เห็นได้ว่ามีเหตุการณ์ใดๆ เป็นเหตุการณ์ท่ีไม่อยู่ภายใตก้าร
ควบคุมหรือป้องกันของ CSHM และเหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ
โรงแรมของ CSHM ในทางลบอย่างมีนัยส าคญั โดยเหตุการณ์ดงักล่าวเกิดขึ้นเป็นกรณีชัว่คราว (“กรณี
เหตุสุดวิสัยชั่วคราว”) และส่งผลให้ CSHM ไม่สามารถช าระค่าเช่าคงท่ีให้แก่ CTARAF ตามจ านวน
และระยะเวลาท่ีก าหนดในสัญญาเช่าช่วง ให้ CSHM ช าระค่าเช่าให้แก่ CTARAF ในจ านวนเท่ากับ        
ร้อยละ 100 ของก าไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (“EBITDA”) ท่ีค  านวณได้
จากการประกอบธุรกิจโรงแรม ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวโดยไม่ถือวา่ CSHM เป็นผูผิ้ดนดัช าระหน้ี 

 เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2557 CSHM ได้มีหนังสือแสดงเจตนาใช้สิทธิเช่าโครงการโรงแรมเซ็นทารา       
แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย ต่อไปอีกตามท่ีก าหนดในเง่ือนไขเก่ียวกบัการต่ออายสุัญญาเช่าช่วง ซ่ึงสัญญา
เช่าดังกล่าวส้ินสุดในวนัท่ี  25 กันยายน 2557 ต่อมาในวันท่ี 23 กันยายน 2557 บริษัทจัดการของ 
CTARAF ไดแ้จง้ให้ CSHM ทราบว่า CTARAF และ CSHM ตอ้งร่วมกนัตกลงอตัราค่าเช่าคงท่ีใหม่ใน
การต่ออายุสัญญาเช่าช่วง โดยบริษทัจดัการของ CTARAF ได้ยืนยนัอตัราค่าเช่าใหม่ให้เป็นไปตาม
อัตราค่าเช่าเดิม แต่ CSHM เสนออัตราค่าเช่าจ านวนเท่ากับร้อยละ 100 ของ EBITDA ดังนั้น บริษัท
จดัการของ CTARAF และ CSHM จึงยงัไม่สามารถตกลงอตัราค่าเช่าใหม่ร่วมกนัได ้

 เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2558 บริษทัจดัการของ CTARAF ไดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ว่า ในการต่ออายุสัญญาเช่าช่วงซ่ึงส้ินสุดในเดือนกนัยายน 2557 นั้น CTARAF และ CSHM  ยงัคงไม่
สามารถตกลงอตัราค่าเช่าร่วมกนัได ้ 

 เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2558 บริษทัจดัการของ CTARAF ไดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ว่าบริษทัจดัการได้ด าเนินการประกาศการสรรหาผูเ้ช่าช่วงโรงแรมและก าหนดให้ผูส้นใจเขา้ยื่นซอง
ประมูล ทั้ งน้ี เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2558 บริษัทจัดการได้ตรวจสอบเอกสารซองประมูลของผูเ้ข้า
ประมูลท่ีได้ยื่นมาทั้งหมด ซ่ึงข้อเสนอน้ียงัไม่เป็นประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดส าหรับกองทุนและ/หรือผูถื้อ
หน่วยลงทุน กองทุนจึงใชสิ้ทธิไม่เลือกผูย้ืน่ซองประมูลในการประมูลคร้ังน้ี  

 เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2560 บริษทัจดัการของ CTARAF ไดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ว่าบริษทัจัดการอยู่ระหว่างด าเนินการสรรหาข้อเสนอการเช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทารา              
แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย เพิ่มเติมนอกเหนือจากทางเลือกทั้ ง 3 ทางเลือกท่ีเสนอในการประชุม           
ผูถื้อหน่วยลงทุนเม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2559 โดยมีก าหนดการยืน่ขอ้เสนอในวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2560  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 19 

 เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2560 บริษทัจดัการของ CTARAF ไดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เร่ืองมติท่ีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนโดย 1) รับทราบรายงานความคืบหน้าการด าเนินการต่างๆ ของ 
บริษทัจดัการเก่ียวกบัการเช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย  2) มีมติ
อนุมติัทางเลือกท่ี 4 เป็นขอ้เสนอการเช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย 
จาก CSHM โดยมีค่าเช่าคงท่ีในปีแรก 168 ลา้นบาท และมีอตัราการเติบโตของค่าเช่าคงท่ีร้อยละ 3 ทุก 3 ปี 
และมีผลนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าช่วงใหม่จะมีผลบงัคบัใชจ้นถึงวนัท่ี 25 กนัยายน 2581 รวมถึงอนุมติัค่า
เช่าส าหรับระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 26 กนัยายน 2557 จนถึงวนัท่ีกองทุนรวมลงนามในสัญญาเช่าช่วงฉบบั
ใหม่กับ CSHM ในอัตราร้อยละ 100 ของ EBITDA ท่ีค  านวณได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรม                
เซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย ระหว่างช่วงระยะเวลาดงักล่าว และ 3) มีมติอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติม
โครงการจดัการกองทุนรวม ทั้งน้ีสัญญาเช่าช่วงฉบบัใหม่ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวได้
จดัท าและมีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ทั้งน้ี CPH ได้เขา้ท าสัญญาค ้าประกันกับ CTARAF 
เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติหน้าท่ีของ CSHM ตามสัญญาเช่าช่วง ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขและ
ขอ้ก าหนดหน่ึงภายใตส้ัญญาเช่าช่วงฉบบัใหม่ 

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2548 บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จ ากดั (“CWH”) ไดท้ าสัญญาเช่าช่วงท่ีดินและอาคาร
ในส่วนของโรงแรมจากกองทุนรวมธุรกิจไทย 4 (“กองทุน”) เพื่อพฒันาและใช้ประกอบการด าเนินธุรกิจ
เก่ียวกบัโรงแรมหรือธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง CWH ตอ้งจ่ายค่าเช่าล่วงหนา้และค่าเช่ารายปีใหแ้ก่กองทุนตลอดอายุ
ของสัญญาซ่ึงส้ินสุดวนัท่ี 22 ธันวาคม 2575 เป็นจ านวนเงิน 1,188.8 ล้านบาท ทั้ งน้ี CWH ได้ช าระค่าเช่า
ล่วงหนา้เม่ือลงนามในสัญญาเป็นจ านวนเงิน 275 ลา้นบาท เน่ืองจากกลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่มาใช้ในงวดปัจจุบนั CWH แสดงรายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ในงบแสดง
ฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 (2562: แสดงเป็นสิทธิการเช่า) 

สัญญาขา้งตน้ก าหนดใหอ้าคารและส่ิงปลูกสร้างใด ๆ ท่ี CWH ไดซ่้อมแซม ปรับปรุงหรือก่อสร้างขึ้นบนท่ีดิน
ท่ีเช่าช่วงให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของเจา้ของทรัพยสิ์นคือส านักงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ทนัทีท่ีการ
ซ่อมแซม ปรับปรุงหรือก่อสร้างดงักล่าวเสร็จส้ิน 
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บริษัท โคซ่ี โฮเต็ล จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2559 บริษทั โคซ่ี โฮเต็ล จ ากัด (“COSI”) ได้ท าสัญญาเช่าช่วงท่ีดินโครงการเซ็นทรัล     
เฟสติวัล สมุย จากบริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จ ากัด (“CTW”) เพื่อพัฒนาโรงแรมโคซ่ี สมุย  COSI ต้องจ่าย
ค่าตอบแทนการเช่าช่วงท่ีดินเป็นจ านวนเงินรวม 62 ลา้นบาท ตลอดระยะเวลาการเช่าช่วง 37 ปี 2 เดือน ทั้งน้ี 
เน่ืองจากกลุ่มบริษทัได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่มาใช้ในงวดปัจจุบนั COSI แสดง
รายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม  ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2563       
(2562: แสดงเป็นสิทธิการเช่า) 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 บริษทั โคซ่ี โฮเต็ล จ ากัด (“COSI”) ได้ท าสัญญาเช่าช่วงท่ีดินเป็นระยะเวลา 30 ปี 
จากบริษทั เพลินฤดี จ ากดั เพื่อพฒันาโรงแรมโคซ่ี ท่าแพ โดยตอ้งจ่ายค่าตอบแทนการเช่าท่ีดินเป็นจ านวนเงิน
รวม 13.6 ลา้นบาท และตอ้งจ่ายค่าเช่าท่ีดินและค่าบริการตลอดอายุสัญญาเป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 135.5 
ลา้นบาท ทั้งน้ี เน่ืองจากกลุ่มบริษทัได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มาใช้ในงวดปัจจุบัน 
COSI แสดงรายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้นงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
(2562: แสดงเป็นสิทธิการเช่า) 

สัญญาบริการระยะยาว 

บริษัทฯ 

เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2551 บริษทัฯไดท้ าสัญญาการจดัการกับบริษทั เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเมน้ท ์
จ ากัด เพื่อให้บริการบริหารงานโรงแรมเป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวนัท่ีในสัญญา บริษัทฯจะได้รับ
ค่าตอบแทนการจดัการในอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา 

เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2557 บริษทัฯไดท้ าสัญญาการบริการกบับริษทั ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนทส์โตร์ จ ากดั 
มีก าหนด 1 ปี เพื่อรับข้อมูลทางธุรกิจและค าแนะน าต่าง ๆ อันเก่ียวกับการตัดสินใจท่ีเป็นประโยชน์ 
บริษทัฯตกลงจ่ายค่าบริการในอตัราเดือนละ 1 ลา้นบาท สัญญาดงักล่าวสามารถต่ออายุอตัโนมติัไดทุ้ก 1 ปี 
โดยท่ีอตัราค่าบริการจะเพิ่มขึ้นในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี 

เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2559 บริษทัฯไดท้ าสัญญาค่าตอบแทนการจดัการกบับริษทั เซ็นทารา อินเตอร์เนชัน่แนล 
แมนเนจเมน้ท์ จ ากัด โดยสัญญาดังกล่าวมีผลบงัคบัใช้จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะยกเลิกสัญญาหรือหยุด
ด าเนินกิจการ ค่าตอบแทนการจัดการดังกล่าวมีก าหนดช าระเป็นรายเดือน และบริษัทฯจะได้รับ
ค่าตอบแทนการจดัการในอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯได้
แจง้ยกเลิกสัญญาต่อคู่สัญญา ดงันั้นสัญญาดงักล่าวจึงมีผลส้ินสุดในวนัท่ีแจง้ยกเลิก 
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เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2560 บริษทัฯไดท้ าสัญญาค่าตอบแทนการจดัการกบับริษทั เซ็นทารา อินเตอร์เนชัน่แนล 
แมนเนจเมน้ท์ (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษทั เซ็นทารา แมนเนจเมน้ท์ เฮดควอเตอร์ จ ากดั โดยสัญญา
ดงักล่าวมีผลบงัคบัใชจ้นกวา่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะยกเลิกสัญญาหรือหยดุด าเนินกิจการ ค่าตอบแทนการจดัการ
ดงักล่าวมีก าหนดช าระเป็นรายเดือน และบริษทัฯจะไดรั้บค่าตอบแทนการจดัการในอตัราท่ีก าหนดไวใ้น
สัญญา ต่อมาเม่ือวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯไดแ้จง้ยกเลิกสัญญากบับริษทั เซ็นทารา อินเตอร์เนชั่นแนล 
แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด  ดังนั้ นสัญญาดังกล่าวกับบริษัท เซ็นทารา อินเตอร์เนชั่นแนล                 
แมนเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั จึงมีผลส้ินสุดในวนัท่ีแจง้ยกเลิก 

เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯไดท้ าสัญญาให้ค  าปรึกษาทางการเงินและการบริหารกบับริษทั เซ็นทรัล 
เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั (“CRG”) เพื่อให้บริการให้ค  าปรึกษา ตลอดจนแนะน าเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ
อาหารของ CRG โดยบริษทัฯได้รับค่าตอบแทนการจดัการเป็นรายไตรมาสๆ ละ 1.25 ลา้นบาท สัญญา
ดงักล่าวมีก าหนดระยะเวลา 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงคู่สัญญา
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดก่้อนครบก าหนดดงักล่าว โดยจะตอ้งบอกกล่าวเป็นหนงัสือให้อีก
ฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 บริษทัฯได้ท าสัญญาบริการกับบริษทั เซ็นทารา แมนเนจเมน้ท์ เฮดควอเตอร์ 
จ ากัด เพื่อรับบริการการก ากับดูแล สั่งการและควบคุมการด าเนินงานของโรงแรมภายใต้ช่ือโรงแรม       
บริษทัฯจะจ่ายค่าตอบแทนการบริการในอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา โดยสัญญาจะมีระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี  
1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยสัญญาดงักล่าวสามารถต่ออายอุตัโนมติัไดทุ้ก 1 ปี  

บริษัทย่อย 

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จ ากัด (“CHY”) ได้ท าสัญญาให้เช่าและให้บริการกบับริษทั  สรรพสินคา้
เซ็นทรัล จ ากดั มีก าหนดเวลา 30 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2567 โดยบริษทั สรรพสินคา้เซ็นทรัล จ ากดั 
ได้ตกลงเช่าส่วนหน่ึงของอาคารของ  CHY เพื่อใช้ประกอบกิจการศูนย์การค้า โดย CHY มีรายได้รวม
ประมาณ 428 ลา้นบาท ตลอดอายุของสัญญา ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชีมี
จ านวน 65.4 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 69.0 ลา้นบาท) ในงบการเงินรวม 

เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2555 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั (“CRG’’) ไดท้ าสัญญาการบริการกบั
บริษทั ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนทส์โตร์ จ ากดั มีก าหนด 1 ปี เพื่อรับขอ้มูลทางธุรกิจและค าแนะน าต่างๆ อนั
เก่ียวกบัการตดัสินใจท่ีเป็นประโยชน์ โดย CRG ตกลงจ่ายค่าบริการในอตัราเดือนละ 500,000 บาท สัญญา
ดงักล่าวสามารถต่ออายอุตัโนมติัไดทุ้ก 1 ปี โดยท่ีอตัราค่าบริการจะเพิ่มขึ้นในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี 
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เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2558  บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด (“CRG”) ได้ท าสัญญาให้ค  าปรึกษา
ปัญหากฎหมายกบับริษทั ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จ ากดั เพื่อรับค าปรึกษา ค าช้ีแจง ค าแนะน า ใน
ปัญหากฎหมายตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายและกฎหมายอ่ืน โดยเนน้เฉพาะขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ประกอบธุรกิจของ CRG โดยตกลงจ่ายค่าบริการในอตัราเดือนละ 73,000 บาท สัญญาดังกล่าวมีก าหนด 1 ปี 
โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เวน้แต่โดยพฤติการณ์ของคู่สัญญาไดมี้
การหารือ และให้ค  าปรึกษาภายใตเ้จตนาแห่งสัญญาน้ีต่อเน่ืองกนัไปโดยมิได้ท าสัญญาใหม่ ให้ถือว่าได้
เร่ิมท าสัญญาโดยไม่ก าหนดเวลา และให้เป็นสิทธิของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงบอกเลิกสัญญาได ้แต่ตอ้ง
บอกล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ต่อมาในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 CRG ไดท้ าการต่อสัญญาบริการดงักล่าว โดย
มีก าหนด 2 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดย CRG ตกลงจ่ายค่าบริการในอตัรา
เดือนละ 77,000 บาท 

เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2560 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั (“CRG’’) ไดท้ าสัญญาบริการกบับริษทั 
ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จ ากดั โดยสัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2559 จนถึง
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และสามารถต่ออายุได้อีกคราวละ  3 ปี เพื่อรับบริการด้านการเงินและการบญัชี 
ค่าตอบแทนเป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา โดยท่ีอตัราค่าบริการจะเพิ่มขึ้นในอตัราร้อยละ 5.7 ต่อปี 

เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั (“CRG”) ไดท้ าสัญญาให้บริการบริหาร
จดัการด้านทรัพยากรบุคคลกับบริษทั ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จ ากัด เพื่อรับบริการการบริหาร
จดัการดา้นทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการเติบโตของธุรกิจ โดยตกลงจ่ายค่าบริการ
ตามท่ีก าหนดในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีก าหนด 1 ปี  นับตั้ งแต่วันท่ี  1 มกราคม 2561 จนถึงวันท่ี                
31 ธนัวาคม 2561 หากมิไดมี้การแจง้บอกเลิกสัญญาจากฝ่ายใดล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า 30 วนั ให้ถือว่าสัญญาน้ีได้
ต่ออายอุอกไปอีกคราวละ 1 ปี ดว้ยความตกลงและเง่ือนไขเดิมทุกประการ ยกเวน้เร่ืองอตัราค่าบริการซ่ึงทั้ง
สองฝ่ายอาจจะไดมี้การตกลงกนัใหม่ 

สัญญาเช่าและบริการระยะยาว 

บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั (“CRG”) มีสัญญาเช่าและบริการระยะยาวกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เป็นเวลา 3 - 30 ปี จนถึงปี 2566 ตามเง่ือนไขของสัญญา CRG จะตอ้งจ่ายค่าเช่าและบริการเป็นยอดคงท่ี   
รายเดือนหรือคิดเป็นร้อยละของยอดขาย 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน
ท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 23 24 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 1 
รวม 24 25 
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4. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนประกอบดว้ยรายการ
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
31 มีนาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 

เงินฝากประจ า 841,348 - 

รวม 841,348 - 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 1.05 ถึง 1.75 ต่อปี  

5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 119,983 241,512 12,309 51,969 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 112,010 62,006 8,295 16,699 
3 - 6 เดือน 11,904 9,989 911 313 
6 - 12 เดือน 2,300 3,069 - 85 
มากกวา่ 12 เดือน 9,069 11,434 4,074 4,158 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 255,266 328,010 25,589 73,224 
หกั: ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (23,682) (14,689) (4,310) (4,074) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกัน 
สุทธิ 231,584 313,321 21,279 69,150 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 231,584 313,321 21,279 69,150 
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     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19,707 20,081 39,333 41,769 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 429,480 366,282 30,779 29,195 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 131,675 71,202 32,081 22,299 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 6,305 1,136 - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 587,167 458,701 102,193 93,263 
หกั: ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (59,441) (7,518) (7,518) (7,518) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 527,726 451,183 94,675 85,745 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  759,310 764,504 115,954 154,895 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 45 วนั 

6. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 524,125 533,619 518,139 527,635 
ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุนใน               

บริษทัร่วม 7,611 7,900 - - 
รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุน (3,609) (6,179) (3,609) (6,179) 
เงินปันผลรับ (6,852) (3,552) - - 
ณ วนั 31 มีนาคม 521,275 531,788 514,530 521,456 

ไม่มีการซ้ือและจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563    
และ 2562 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 และเงินปันผลรับส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งขึ้น 
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทนุ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

เงินปันผลรับส าหรับ
งวดสามเดือนส้ินสุด 

   31 
มีนาคม 

2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

31 
มีนาคม 

2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

31 
มีนาคม 

2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

31 
มีนาคม 

2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

31 
มีนาคม 

2563 

31 
มีนาคม 

2562 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)         

กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและ  
รีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 

ลงทุนในสิทธิ                 
การเช่า
อสังหาริมทรัพย ์

ไทย 25.3 25.3 2,964,128 2,978,368 750,328 753,937 521,275 524,125 6,852 3,552 

รวม       750,328 753,937 521,275 524,125 6,852 3,552 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มีราคาปิดอยู่ท่ี 4.78 บาท (31 ธนัวาคม 2562: 5.70 บาท) มูลค่า
ยติุธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราเท่ากบั 388 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 462 ลา้นบาท) 
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   (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
บริษทั 

 
ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตั้งขึ้น 
ในประเทศ 

 
สัดส่วนเงินลงทุน ทุนช าระแลว้ 

 
ราคาทุน 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ
เงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

เงินปันผลรับส าหรับ
งวดสามเดือนส้ินสุด 

   31 
มีนาคม 
2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

31 
มีนาคม 
2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

31 
มีนาคม 

2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

31 
มีนาคม 

2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

31 
มีนาคม 

2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

31 
มีนาคม 
2563 

31 
มีนาคม 

2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)           
กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์
โรงแรมและรีสอร์ทใน
เครือเซ็นทารา 

ลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย ์

ไทย 25.3 25.3 2,964,128 2,978,368 750,328 753,937 (235,798) (235,798) 514,530 518,139 6,852 3,552 

รวม       750,328 753,937 (235,798) (235,798) 514,530 518,139 6,852 3,552 

บริษทัฯตั้งค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมโดยพิจารณาจากมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 
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7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนช าระแลว้ สัดส่วนการลงทุน ราคาทุน ค่าเผื่อการดอ้ยค่า ราคาทุน - สุทธิ 
เงินปันผลรับส าหรับงวด
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

 

31               
มีนาคม 
2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

31               
มีนาคม 
2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

31               
มีนาคม 
2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

31               
มีนาคม 
2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

31               
มีนาคม 
2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

31             
มีนาคม 
2563 

31             
มีนาคม 
2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)         
บริษัทย่อยทางตรง             
บริษทั เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จ ากดั 670,000 670,000 100 100 814,383 814,383 - - 814,383 814,383 - - 
บริษทั เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จ ากดั 37,500 37,500 100 100 76,500 76,500 - - 76,500 76,500 - - 
บริษทั เซ็นทรัลกระบ่ี เบย ์รีสอร์ท จ ากดั 500,000 500,000 100 100 500,000 500,000 - - 500,000 500,000 - - 
บริษทั เซ็นทรัลหวัหินบีช รีสอร์ท จ ากดั 185,000 185,000 63.9 63.9 198,905 198,905 - - 198,905 198,905 - - 
บริษทั โรงแรม เซ็นทรัลเวิลด ์จ ากดั 1,800,000 1,800,000 100 100 1,800,000 1,800,000 - - 1,800,000 1,800,000 - - 
บริษทั โรงแรม เซ็นทรัลเกาะกูด จ ากดั 120,000 120,000 100 100 120,000 120,000 - - 120,000 120,000 - - 
บริษทั เซ็นทรัล โฮเตล็แมนเนชเมน้ท ์จ ากดั 250,000 250,000 100 100 250,000 250,000 - - 250,000 250,000 - - 
บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั 620,000 620,000 100 100 669,607 669,607 - - 669,607 669,607 - - 
บริษทั ทริปเปิลไนน์ เดคคอร์ จ ากดั 80,000 80,000 100 100 80,000 80,000 - - 80,000 80,000 - - 
บริษทั เซ็นทรัลสมุย โฮเต็ลแมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 1,250 1,250 100 100 1,250 1,250 (1,250) (1,250) - - - - 
บริษทั เซ็นทารา อินเตอร์เนชัน่แนล                 

แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 150,000 150,000 100 100 150,000 150,000 - - 150,000 150,000 - - 
บริษทั เอส. พี. เรียลต้ี หาดฝร่ัง รีสอร์ท จ ากดั 88,500 88,500 100 100 88,500 88,500 - - 88,500 88,500 - - 
บริษทั เอส. พี. เรียลต้ี พทัยา บีช จ ากดั 80,000 80,000 100 100 80,000 80,000 - - 80,000 80,000 - - 
บริษทั รีเฟรช โซน จ ากดั 1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 (1,000) (1,000) - - - - 
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(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนช าระแลว้ สัดส่วนการลงทุน ราคาทุน ค่าเผื่อการดอ้ยค่า ราคาทุน - สุทธิ 
เงินปันผลรับส าหรับงวด
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

 

31               
มีนาคม 
2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

31               
มีนาคม 
2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

31               
มีนาคม 
2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

31               
มีนาคม 
2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

31               
มีนาคม 
2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

31             
มีนาคม 
2563 

31             
มีนาคม 
2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)         
บริษัทย่อยทางตรง (ต่อ)             
บริษทั เซ็นทรัล บางกอก คอนเวนชัน่            

และเอก็ซิบิชัน่ จ ากดั    1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 - - 1,000 1,000 - - 
บริษทั เซ็นทารา อินเตอร์เนชัน่แนล 
  แมนเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั 25,000 25,000 100 100 25,000 25,000 - - 25,000 25,000 - - 
บริษทั โรงแรมกะรนภูเก็ต จ ากดั 520,000 520,000 99.3 99.3 479,187 479,187 - - 479,187 479,187 - - 
บริษทั โคซ่ี โฮเตล็ จ ากดั 500,000 500,000 100 100 500,000 500,000 - - 500,000 500,000 - - 
บริษทั เซ็นทารา อิมพอร์ต- เอก็ซพอร์ต จ ากดั 1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 - - 1,000 1,000 - - 
บริษทั โคซ่ี โฮเตล็ แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 1,250 1,250 100 100 1,250 1,250 - - 1,250 1,250 - - 
บริษทั เซ็นทาราลอยลัต้ี มาร์เก็ตต้ิง จ ากดั 12,500 12,500 100 100 12,500 12,500 - - 12,500 12,500 - - 
บริษทั ศูนยก์ารเรียนรู้เซ็นทารา จ ากดั 2,500 2,500 100 100 2,500 2,500 - - 2,500 2,500 - - 
บริษทั โรงแรมกะตะภูเก็ต จ ากดั 120,000 120,000 99 99 170,000 170,000 - - 170,000 170,000 - - 
บริษทั เซ็นทารา แมนเนจเมน้ท ์เฮดควอเตอร์ 
จ ากดั 210,000 210,000 100 100 210,000 210,000 - - 210,000 210,000 - - 

บริษทั เซ็นทรัล เซาท ์พทัยา จ ากดั 1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 - - 1,000 1,000 - - 
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(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนช าระแลว้ สัดส่วนการลงทุน ราคาทุน ค่าเผื่อการดอ้ยค่า ราคาทุน - สุทธิ 
เงินปันผลรับส าหรับงวด
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

 

31               
มีนาคม 
2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

31               
มีนาคม 
2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

31               
มีนาคม 
2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

31               
มีนาคม 
2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

31               
มีนาคม 
2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

31             
มีนาคม 
2563 

31             
มีนาคม 
2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)         
บริษัทย่อยทางอ้อม             
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จ ากดั 145,000 145,000 100 100 - - - - - - - - 
บริษทั เซ็นทรัลสมุยวิลเลจ จ ากดั 55,000 55,000 100 100 - - - - - - - - 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลแม่สอดฮิลล ์จ ากดั 190,000 190,000 98.4 98.4 - - - - - - - - 
บริษทั ซีอาร์จี แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั 160,000 160,000 100 100 - - - - - - - - 
บริษทั เซ็นทรัลบริการ ซกัรีด จ ากดั 1,500 1,500 100 100 - - - - - - - - 
บริษทั ซีอาร์จี อนิเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ด จ ากดั 179,760 179,760 100 100 - - - - - - - - 
บริษทั เอส.พี. เรียลต้ีลนัตาบีช จ ากดั 36,000 36,000 100 100 - - - - - - - - 
Centara Maldives Pvt. Ltd. 797,223 797,223 75 75 - - - - - - - - 
R.M.L. Leisure Pvt. Ltd. 483,886 483,886 74 74 - - - - - - - - 
Centara (Shanghai) Hotel Management Co., Ltd. 65,696 65,696 100 100 - - - - - - - - 
CIM for Hotel Management - Egypt, S.A.E. 577 577 100 100 - - - - - - - - 
Centara Capital Limited 782,434 782,434 100 100 - - - - - - - - 
Lagoon Assets Private Limited 1,070 1,070 100 100 - - - - - - - - 
Centara Singapore Private Limited 982,570 30,285 100 100 - - - - - - - - 
Centara Lagoon Private Limited - - 100 100 - - - - - - - - 
Centara Japan Capital Godo Kaisha 29,568 - 100 100 - - - - - - - - 
Centara Osaka Japan Kabushiki Kaisha 28,832 - 100 - - - - - - - - - 
Central Restaurants Group (HK) Limited - - 100 100 - - - - - - - - 
Central Restaurants Group (Vietnam) Company 

Limited - - 100 - - - - - - - - - 

รวม     6,233,582 6,233,582 (2,250) (2,250) 6,231,332 6,231,332 - - 
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7.1 การเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกช าระทุนจดทะเบียนเพิ่มเติมของบริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ 

ก) เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2563 Centara Singapore Private Limited  (บริษัทย่อย) ได้จ่ายช าระเงินค่าหุ้น
สามัญเป็นจ านวนเงิน 100 ล้านเยน คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนให้กับ Centara Japan 
Capital Godo Kaisha ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของกลุ่มบริษทั  

ข) ในระหว่างงวด บริษทั เซ็นทารา แมนเนจเมน้ท ์เฮดควอเตอร์ จ ากดั  (บริษทัย่อย) ไดจ่้ายช าระค่าหุ้น
สามญัใหก้บั Centara Singapore Private Limited ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี  

• เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2563 บริษัทย่อยดังกล่าวได้จ่ายช าระเงินค่าหุ้นสามัญท่ีเรียกช าระเพิ่มเป็น
จ านวนเงิน 1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเป็นร้อยละ 14 ของทุนจดทะเบียน 

• เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2563 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ่้ายช าระเงินค่าหุ้นสามญัท่ีเพิ่มทุนท่ีเรียกช าระเพิ่ม
อีกเป็นจ านวนเงิน 3,099.95 ลา้นเยน คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนท่ีเพิ่ม  

ดงันั้น Centara Singapore Private Limited มีทุนท่ีช าระแลว้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เป็นจ านวนเงิน
ทั้งส้ิน 2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาและ 3,099.95 ลา้นเยน 

7.2 การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ 

ก) สืบเน่ืองจากมติของท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีมติให้จัดตั้ งบริษัท Central 
Restaurants Group (Vietnam) Company Limited โดยมีทุนจดทะเบียน 23,200 ล้านดงเวียดนาม บริษัท
ดังกล่าวถือหุ้นโดยบริษัท Central Restaurants Group (HK) Limited (บริษัทย่อยแห่งหน่ึง) โดยมี
อัตราส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 100 บริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั้ งในวันท่ี                        
14 กุมภาพนัธ์ 2563 

ข) สืบเน่ืองจากมติของท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีมติให้จดัตั้ง Centara Osaka Japan 
Kabushiki Kaisha โดยมีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจ านวน 100 ล้านเยน บริษัทย่อยดังกล่าวมี
อัตราส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 100 โดยบริษัทดังกล่าวจดทะเบียนจัดตั้ งในวนัท่ี                    
5 มีนาคม 2563 โดยไดเ้รียกช าระค่าหุน้แลว้เป็นจ านวน 100 ลา้นเยน 
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8. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

8.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษทัฯและบริษทัอ่ืนควบคุมร่วมกนั  มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ 
ลกัษณะ
ธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน 

เงินลงทุน - มูลค่าตาม
บญัชี                         

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย เงินให้กูร้ะยะยาว รวม 

  31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
Nakheel CT Deira 
Islands Hotel- FZCO 

โรงแรม 
40 40 1,661 1,661 1,056,299 777,893 1,057,960 779,554 

บริษทั กรีน ฟู้ด แฟคทอร่ี 
จ ากดั 

อาหารและ
เคร่ืองด่ืม 51 51 135,101 135,622 - - 135,101 135,622 

Centara Osaka Tokutei 
Mokutei Kaisha 

โรงแรม 
50 - 918,527 - - - 918,527 - 

รวม    1,055,289 137,283 1,056,299 777,893 2,111,588 915,176 

 ในปี 2559 Centara Capital Limited (บริษทัยอ่ยทางออ้มในต่างประเทศ) ไดท้ าสัญญาร่วมลงทุนกบัผูร่้วมทุน 
และไดด้ าเนินการจดัตั้ง Nakheel CT Deira Islands Hotel - FZCO ในปี 2560 เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม 
โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดถื้อหุน้ร้อยละ 40 ของทุนท่ีออกและช าระแลว้เป็นจ านวนเงิน 1.9  ลา้นบาท ซ่ึงการ
ตดัสินใจเก่ียวกบักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูร่้วมลงทุน 

 ในปี 2562 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ไดท้ าสัญญาร่วมลงทุนกบัผูร่้วมทุน และ
ไดด้ าเนินการจดัตั้ง บริษทั กรีน ฟู้ด แฟคทอร่ี จ ากดั ในปี 2562 เพื่อประกอบธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม โดย
บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดถื้อหุน้ร้อยละ 51 ของทุนท่ีออกและช าระแลว้เป็นจ านวนเงิน 137  ลา้นบาท ซ่ึงการ
ตดัสินใจเก่ียวกบักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูร่้วมลงทุน 

 ในปี 2562 Centara Singapore Private Limited (บริษทัยอ่ย) ไดท้ าสัญญาร่วมลงทุนกบัผูร่้วมทุน และได้
ด าเนินการจดัตั้ง Centara Osaka Tokutei Mokutei Kaisha ในปี 2563 เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม  โดย
บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดถื้อหุ้นร้อยละ 50 ของทุนท่ีออกและช าระแลว้เป็นจ านวนเงิน 919  ลา้นบาท ซ่ึงการ
ตดัสินใจเก่ียวกบักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูร่้วมลงทุน 
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 เงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการร่วมค้า 

          เม่ือวนัท่ี 28 กันยายน 2560 Centara Capital Limited (บริษทัย่อยทางออ้มในต่างประเทศ) ไดเ้ขา้ท าสัญญา
ให้กูย้ืมเงินแก่ Nakheel CT Deira Islands Hotel - FZCO (กิจการร่วมคา้) ส าหรับซ้ือท่ีดิน ก่อสร้างโรงแรม 
และอ่ืนๆ ตามท่ีก าหนดในสัญญาร่วมลงทุนท่ีจะไดรั้บแจง้เป็นคร้ังๆ จากกิจการร่วมคา้ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
เงินให้กูย้ืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียตามท่ีก าหนดในสัญญา โดยมีก าหนดได้รับช าระคืนเงินตน้ทั้งจ านวน
พร้อมดอกเบ้ียภายในปี 2658 

 รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการร่วมคา้ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 
2562 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม 
 2563 2562 2563 2562 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม   777,893 392,238 
เพิ่มขึ้น 6.1 - 7.9 6.6 - 7.9 207,795 64,639 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยน   70,611 (8,168) 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม   1,056,299 448,709 

8.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวม
ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนใน               
การร่วมคา้ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม 

 2563 2562 
Nakheel CT Deira Islands Hotel- FZCO - - 
บริษทั กรีน ฟู้ด แฟคทอร่ี จ ากดั (521) - 
Centara Osaka Tokutei Mokuteki Kaisha - - 
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9. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัมีราคาทุน
รวมเพิ่มขึ้น 256 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและก่อสร้างโรงแรม และการขยายสาขาของธุรกิจ
อาหาร ทั้งน้ี ไม่มีรายการซ้ือหรือขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนท่ีมีสาระส าคญัระหวา่งงวด 

 ตามสัญญาเช่าช่วงทรัพยสิ์นของอาคารโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 
ทรัพยสิ์นท่ีเช่าท่ีบริษทัฯไดด้ าเนินการบูรณะพฒันา ปรับปรุงหรือก่อสร้าง แกไ้ข ดดัแปลง ต่อเติม ซ่อมแซม
หรือสร้างทดแทนทรัพยสิ์นเดิม จะโอนเป็นกรรมสิทธ์ิของการรถไฟแห่งประเทศไทย  

 ตามสัญญาเช่าพื้นท่ีอาคารและศูนย์ประชุมและโรงแรม ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา                   
5 ธันวาคม 2550 (“โครงการ”) กบับริษทั ธนารักษ์พฒันาสินทรัพย ์จ ากดั (“ธพส.”) ทรัพยสิ์นหรือส่ิงปลูก
สร้างใดๆท่ีเกิดจากการบ ารุงรักษา บูรณะ พฒันาส่ิงปลูกสร้างอาคาร พื้นท่ีโครงการฯ และทรัพยสิ์นของ
โครงการฯ ใหต้กเป็นกรรมสิทธ์ิของ ธพส. ทนัทีท่ีการด าเนินการก่อสร้างท าขึ้นใหม่ น ามาทดแทน น ามาใช้
หรือแกไ้ขปรับปรุงเสร็จ 

 ตามสัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและทรัพยสิ์นของโรงแรมรถไฟหัวหิน อาคารโรงแรม ส่ิงปลูกสร้างและส่วน
ติดตั้งเพิ่มเติมของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงคือ บริษทั เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอร์ท จ ากัด จะโอนเป็นกรรมสิทธ์ิ
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย  

อาคารโรงแรม ส่ิงปลูกสร้างและส่วนติดตั้งของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงคือ บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จ ากดั 
(“CWH”) ตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิในอาคารและส่ิงปลูกสร้างใดๆ ท่ี CWH ไดซ่้อมแซมปรับปรุง หรือก่อสร้าง
ขึ้ นบนท่ีดินท่ีเช่าช่วงให้แก่เจ้าของทรัพย์สินคือส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ณ วันท่ี                      
31 มีนาคม 2563 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าช่วงท่ีดินดงักล่าว มีจ านวน 1,832 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม 2562: 1,868 ลา้นบาท) 

 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด (“CRG”) ได้ท าสัญญากับธนาคารในประเทศหลายแห่งเพื่อรับ
วงเงินสินเช่ือระยะสั้ นประเภทต่างๆ ตามเง่ือนไขของสัญญา CRG จะไม่จ าหน่าย จ าน าหรือจ านอง
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าท่ีมีอยู่หรือท่ีจะมีในอนาคตเป็นจ านวนเกินกว่าท่ีตกลงตามสัญญา โดย
ไม่ไดรั้บการยนิยอมจากธนาคาร 

10. ค่าความนิยม 

 ค่าความนิยมจ านวน 115 ลา้นบาท และจ านวน 199 ลา้นบาท เกิดจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทั เซ็นทรัล               
เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั และลงทุนทางออ้มในบริษทั ซีอาร์จี อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ด จ ากดั ตามล าดบั  กลุ่ม
บริษทัทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นประจ าทุกปี  
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11. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธติามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 - - 
รายการปรับปรุงจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน      
ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 10,420,443 1,835,155 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 - หลังการปรับปรุง  10,420,443     1,835,155  
เพิ่มขึ้น 30,828 - 
คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับงวด    (437,418)      (36,434) 
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 151,412 - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563          10,165,265    1,798,721  

12. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม    

2563 
31 ธนัวาคม  

2562 
31 มีนาคม    

2563 
31 ธนัวาคม  

2562 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - 189 - - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2,061,370 550,770 1,400,000 - 
รวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
ระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 2,061,370 550,959 1,400,000 - 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใช้
เป็นจ านวนเงินรวม 1,391 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ: 181 ล้านบาท) (31 ธันวาคม 2562: 1,471 ล้านบาท 
(เฉพาะกิจการ: 181 ลา้นบาท)) 

เงินกู้ยืมระยะส้ันของบริษัทฯ 

ในเดือนมีนาคม 2563 บริษทัฯไดท้ าสัญญากูย้ืมเงินในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินระยะสั้นท่ีออกให้สถาบนัการเงิน
ในประเทศสามแห่งเป็นจ านวน 1,400 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียตามท่ีก าหนดในตัว๋สัญญาใชเ้งิน และ
ครบก าหนดช าระในเดือนมิถุนายน และกันยายน 2563 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ยอดเงินกู้ยืมคงเหลือมี
จ านวน 1,400 ลา้นบาท 
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เงินกู้ยืมระยะส้ันของบริษัทย่อย 

ในเดือนมีนาคม 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญากู้ยืมเงินในรูปตัว๋สัญญาใช้เงินระยะสั้นท่ีออกให้
สถาบันการเงินในประเทศแห่งหน่ึงเป็นจ านวน 400 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียตามท่ีก าหนดในตั๋ว
สัญญาใชเ้งิน และครบก าหนดช าระในเดือนมิถุนายน 2563 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ยอดเงินกูย้ืมคงเหลือมี
จ านวน 400 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 400 ลา้นบาท) 

ในเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2563 บริษทัย่อยในต่างประเทศแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญากูย้ืมเงินในรูปตัว๋สัญญา
ใชเ้งินระยะสั้นท่ีออกให้สถาบนัการเงินในประเทศสามแห่งเป็นจ านวน 8 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมี
อตัราดอกเบ้ียตามท่ีก าหนดในตัว๋สัญญาใชเ้งิน และครบก าหนดช าระในระหว่างเดือนเมษายนถึงกนัยายน 
2563 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ยอดเงินกู้ยืมคงเหลือมีจ านวน 8 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 
2562: 5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

13. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม    
2563 

31 ธนัวาคม  
2562 

31 มีนาคม    
2563 

31 ธนัวาคม  
2562 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 528,113 768,387 26,395 64,377 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  16,273 10,019 11,963 22,028 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 72,061 87,750 26,758 33,565 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร 114,246 236,807 6,648 4,051 
เงินมดัจ าห้องพกั 324,589 489,544 101,144 131,706 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 800,294 1,056,110 88,878 120,153 

รวม 1,855,576 2,648,617 261,786 375,880 

14. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม    
2563 

31 ธนัวาคม  
2562 

31 มีนาคม    
2563 

31 ธนัวาคม  
2562 

เงินกูย้มืระยะยาว 3,502,786 2,233,922 2,453,145 1,291,451 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (632,569) (615,629) (400,000) (400,000) 

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,870,217 1,618,293 2,053,145 891,451 
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 เงินกูย้มืท่ีมีหลกัประกนัมีจ านวนทั้งส้ิน 905 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 883 ลา้นบาท) ในงบการเงินรวม 
การกูย้มืจากธนาคารค ้าประกนัโดยบริษทัฯและกรรมการของบริษทัฯ 

 กลุ่มบริษทัตอ้งด ารงอตัราส่วนทางการเงินและปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามท่ีระบุในสัญญากูย้มืเงิน  

 ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ท่ียงัมิได้เบิกใช้เป็นจ านวน
เงิน 2,117 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: 1,460 ลา้นบาท) (31 ธันวาคม 2562: 1,944 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: 1,154 
ลา้นบาท)) 

เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯ 

ก)      ในเดือนพฤษภาคม 2560 บริษทัฯไดท้ าสัญญากูย้มืเงินกบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง เพื่อเป็นแหล่ง
เงินทุนส าหรับการลงทุนโครงการท่ีดูไบหรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง โดยมีวงเงินกู้ยืมเป็นจ านวน 64                
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 2563 เงินกู้ยืมดังกล่าวได้เบิกใช้ไปแลว้ทั้งส้ินเป็น
จ านวน 32.2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน นบัตั้งแต่เดือนท่ี 46 
จากวนัท่ีลงนามในสัญญา เงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นเงินกูย้ืมแบบไม่มีหลกัประกันโดยมีอตัราดอกเบ้ีย
ตามท่ีก าหนดในสัญญา และมีก าหนดช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน โดยมีเง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบัติตามท่ี
ก าหนดในสัญญา รวมถึงมีเง่ือนไขเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วนทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
ยอดเงินกู้ยืมคงเหลือมีจ านวน 12.8 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 2562: 6.3 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 

 ข)     ในเดือนมิถุนายน 2560 บริษทัฯได้ท าสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงเพื่อกู ้ยืมเงิน
จ านวน 400 ลา้นบาท โดยมีก าหนดช าระคืนเงินตน้เต็มจ านวนเม่ือครบ 3 ปี นับจากวนัเบิกรับเงินกู ้
และมีอตัราดอกเบ้ียตามท่ีก าหนดในสัญญา ซ่ึงมีก าหนดช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน เงินกูย้ืมดงักล่าว
เป็นเงินกูย้มืแบบไม่มีหลกัประกนัโดยมีเง่ือนไขเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วนทางการเงินท่ีตอ้งปฏิบติั
ตาม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ยอดเงินกูย้ืมคงเหลือมีจ านวน 400 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 400 
ลา้นบาท) 

ค)     ในเดือนพฤศจิกายน 2561 บริษทัฯไดท้ าสัญญากูย้ืมเงินกบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงเพื่อกูย้ืมเงิน
จ านวน 700 ลา้นบาท โดยมีก าหนดช าระคืนเงินตน้เต็มจ านวนเม่ือครบ 3 ปี นับจากวนัเบิกรับเงินกู ้
และมีอตัราดอกเบ้ียตามท่ีก าหนดในสัญญา ซ่ึงมีก าหนดช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน เงินกูย้ืมดงักล่าว
เป็นเงินกูย้ืมแบบไม่มีหลกัประกนัโดยมีเง่ือนไขเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วนทางการเงินท่ีตอ้งปฏิบติัตาม 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ยอดเงินกูย้มืคงเหลือมีจ านวน 700 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 700 ลา้นบาท) 

ง)     ในเดือนมีนาคม 2563 บริษทัฯได้ท าสัญญากูย้ืมเงินกับธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงเพื่อเป็นแหล่ง
เงินทุนส าหรับการลงทุนโครงการในประเทศญ่ีปุ่ นจ านวน 4,500 ลา้นเยน เงินกูย้มืดงักล่าวไดเ้บิกใช้
ในระหวา่งปี 2563 เป็นจ านวน 3,099.95 ลา้นเยน โดยมีก าหนดช าระคืนเงินตน้เตม็จ านวนเม่ือครบ 8 
ปี นับจากวนัท่ีลงนามในสัญญา และมีอัตราดอกเบ้ียตามท่ีก าหนดในสัญญา ซ่ึงมีก าหนดช าระ
ดอกเบ้ียทุก 3 เดือน เงินกูย้ืมดงักล่าวเป็นเงินกูย้ืมแบบไม่มีหลกัประกนัโดยมีเง่ือนไขเก่ียวกบัการรักษา
อตัราส่วนทางการเงินท่ีตอ้งปฏิบติัตาม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ยอดเงินกูย้ืมคงเหลือมีจ านวน 3,099.95 
ลา้นเยน
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จ)      บริษทัย่อยในต่างประเทศแห่งหน่ึงได้ท าสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง โดยมี      
วงเงินกูเ้ป็นจ านวน 20 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 9 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เงินกูย้ืมดงักล่าว
ไดเ้บิกใชแ้ลว้เต็มจ านวนในระหว่างปี 2556 ถึง 2559 โดยมีก าหนดช าระคืนเงินตน้เป็นรายไตรมาส
ภายใน 10 ปี และ 7 ปี ตามล าดบันับจากวนัท่ีเบิกรับเงินกูง้วดแรก เงินกูย้ืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ีย
ตามท่ีก าหนดในสัญญา โดยมีก าหนดช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน และค ้าประกันโดยกรรมการและ
บริษัทใหญ่ รวมถึงมีเง่ือนไขเก่ียวกับการรักษาอัตราส่วนทางการเ งินท่ีต้องปฏิบัติตาม ณ วนัท่ี               
31 มีนาคม 2563 ยอดเงินกูย้ืมคงเหลือมีจ านวน 9.8 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 5.2 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา ตามล าดับ  (31 ธันวาคม 2562: 10.6 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 5.7 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา ตามล าดบั) 

ฉ)      บริษทัย่อยในต่างประเทศแห่งหน่ึงได้ท าสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง โดยมี                
วงเงินกู้เป็นจ านวน 20.4 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เงินกู้ยืมดังกล่าวได้เบิกใช้แลว้เต็มจ านวนใน       
เดือนมีนาคม 2560 โดยมีก าหนดช าระคืนเงินตน้เป็นรายไตรมาสจนถึงปี 2565 เงินกู้ยืมดังกล่าวมี
อตัราดอกเบ้ียตามท่ีก าหนดในสัญญาและค ้าประกนัโดยกรรมการและบริษทัใหญ่ รวมถึงมีเง่ือนไข
เก่ียวกับการรักษาอัตราส่วนทางการเงินท่ีต้องปฏิบัติตาม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ยอดเงินกู้ยืม
คงเหลือมีจ านวน 3.8 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธนัวาคม 2562: 4.8 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

ช)     บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญากูย้ืมเงินกบัธนาคารในประเทศสองแห่ง โดยมีวงเงินกูเ้ป็นจ านวน 
177 ลา้นบาท และ 293 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวไดเ้บิกใชใ้นระหว่างปี  2560 ถึง 2563 เป็นจ านวน
ทั้งส้ิน 30 ลา้นบาท และ 268.2 ลา้นบาทตามล าดับ โดยมีก าหนดช าระคืนเงินตน้เป็นรายไตรมาส
ภายใน 10 ปี นับจากวนัท่ีเบิกรับเงินกู้งวดแรก เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบ้ียตามท่ีก าหนดใน
สัญญา โดยมีก าหนดช าระดอกเบ้ีย ทุก 3 เดือน และค ้ าประกันโดยบริษทัใหญ่ รวมถึงมีเง่ือนไข
เก่ียวกับการรักษาอัตราส่วนทางการเงินท่ีบริษัทใหญ่ต้องปฏิบัติตาม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
ยอดเงินกูย้ืมคงเหลือมีจ านวน 22.5 ลา้นบาท และ 268.2 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 26.3 ลา้นบาท 
และ 220.2 ลา้นบาท  ตามล าดบั) 

ซ)      บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญากูย้ืมเงินกบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง โดยมีวงเงินกูเ้ป็นจ านวน 
630 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดังกล่าวได้เบิกใช้ในระหว่างปี  2562 ถึง 2563 เป็นจ านวนทั้งส้ิน 144.7 ลา้นบาท  
มีก าหนดช าระคืนเงินตน้เป็นรายไตรมาสภายใน 5 ปี นับตั้งแต่เดือนท่ี 27 จากวนัท่ีลงนามในสัญญา 
เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอตัราดอกเบ้ียตามท่ีก าหนดในสัญญา โดยมีก าหนดช าระดอกเบ้ีย ทุก 3 เดือน 
รวมถึงมีเง่ือนไขเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วนทางการเงินท่ีตอ้งปฏิบติัตาม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
ยอดเงินกูย้มืคงเหลือมีจ านวน 144.7 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 59.7 ลา้นบาท) 
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15. หุ้นกู้ 

(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย วนัครบก าหนดช าระ 
งบการเงินรวมและ                              

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ร้อยละ)  
2563 2562 

คร้ังท่ี 1/2559 2.09 30 มีนาคม 2563 - 800,000 
คร้ังท่ี 2/2559 2.45 11 สิงหาคม 2564 980,000 980,000 
คร้ังท่ี 3/2559 2.78 29 กนัยายน 2565 1,000,000 1,000,000 
คร้ังท่ี 3/2559 2.97 29 กนัยายน 2566 1,000,000 1,000,000 
คร้ังท่ี 3/2559 3.39 29 กนัยายน 2569 500,000 500,000 
คร้ังท่ี 1/2562 2.44 31 ตุลาคม 2567 600,000 600,000 
   4,080,000 4,880,000 
หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   - (800,000) 

หุ้นกู้ที่ถึงก าหนดช าระเกินกว่าหนึ่งปี   4,080,000 4,080,000 

หุน้กูเ้หล่าน้ีเป็นหุน้กูช้นิดระบุช่ือ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั 

หุ้นกู้เหล่าน้ีมีขอ้จ ากดัและเง่ือนไขเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วนทางการเงิน การจ่ายเงินปันผล การลดทุน
ช าระแลว้ การจ าน า การจ านองสินทรัพยแ์ละการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจท่ีส าคญั 

 เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2563 บริษทัฯไดจ่้ายช าระคืนหุน้กูจ้  านวน 800,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท 
คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 800 ลา้นบาท 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 39 

16. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณขึ้นจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย       
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลระหว่างกาล 36,229 143,590 - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (22,845) 15,525 (23,581) 2,052 

(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไร
ขาดทุน 13,384 159,115 (23,581) 2,052 

 จ านวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2563 2562 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงจากการวดัมูลค่า

เงินลงทุนในตราสารทุน/เงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 87 (24) 

17. ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 

 ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่
รวมก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 40 

18. ข้อมูลส่วนงานด าเนินงาน 

 กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามลกัษณะในการประกอบธุรกิจ ในระหวา่งงวดปัจจุบนัไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ี
รายงาน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 
ส่วนงานโรงแรม 

และบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 
ส่วนงานการขาย 

อาหารและไอศกรีม รวม 
รายการปรับปรุงและตดั
รายการระหว่างกนั งบการเงินรวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รายไดจ้ากการขายและบริการ           
- รายไดจ้ากภายนอก 1,718  2,644  2,779  2,868  4,497  5,512  - - 4,497  5,512  

- รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 2  1  24  22  26  23  (26) (23) - - 

รวมรายไดจ้ากการขายและบริการ 1,720  2,645  2,803  2,890  4,523  5,535  (26) (23) 4,497  5,512  

ตน้ทุนขายและบริการ (1,150) (1,486) (1,587) (1,585) (2,737) (3,071) 15  12  (2,722) (3,059) 

ก าไรขั้นตน้ 570  1,159  1,216  1,305  1,786  2,464  (11) (11) 1,775 2,453 

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:           
รายไดอ้ื่น 389  476  33  90  422  566  (318) (334) 104  232 
ค่าใชจ้่ายในการขาย (80) (128) (109) (120) (189) (248) 33  47  (156) (201) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (749) (608) (1,149) (1,051) (1,898) (1,659) 328  255  (1,570) (1,404) 
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนใน         
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 9  8  (1) - 8 8  - - 8 8 

ค่าใชจ้่ายทางการเงิน (156) (101) (37) - (193) (101) 22  47  (171) (54) 

รายได(้ค่าใชจ้่าย)ภาษเีงินได ้ (20) (130) 7  (29) (13) (159) - - (13) (159) 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด (37)  676  (40) 195  (77)  871  54 4  (23)  875  
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19. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

19.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนดงัน้ี  

     (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม    
2563 

31 ธนัวาคม  
2562 

31 มีนาคม    
2563 

31 ธนัวาคม  
2562 

การก่อสร้างและปรับปรุงโรงแรม 971.0 1,013.0 18.4 17.3 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์   32.7 31.4 - - 
ส่วนปรับปรุงสัญญาเช่า - 6.0 - - 

รวม 1,003.7 1,050.4 18.4 17.3 

19.2 สัญญาเช่าด าเนินงาน 

 เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2562 บริษทัยอ่ยของบริษทัฯไดรั้บสิทธิต่อสัญญาเช่าท่ีดิน อาคารโรงแรมและสินทรัพย์
ของโรงแรมรถไฟหัวหินกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ต่อไปมีก าหนด 1 ปี นับตั้ งแต่วนัท่ี                      
16 พฤษภาคม 2562 ถึงวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 และจะเจรจาต่อสัญญาเช่ากบัผูใ้หเ้ช่าดงักล่าวเป็นรายปี  

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัย่อยดงักล่าวมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่า
ด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได ้เป็นจ านวน 8.6 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 38.7 ลา้นบาท) 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 42 

19.3 การค า้ประกนั 

19.3.1 หนังสือค า้ประกนัธนาคาร  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคาร
ในนามกลุ่มบริษทัซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั 
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

ประกนัการปฏิบติัตามสัญญาเช่า 170 171 59 59 
ประกนัการใชไ้ฟฟ้าและอื่น ๆ 45 45 8 8 
รวม 215 216 67 67 

19.3.2 การค า้ประกนัระหว่างกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

บริษัทฯ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯและกรรมการของบริษทัฯท่านหน่ึงไดค้  ้าประกนัการช าระหน้ีของ
บริษทัย่อยส่ีแห่งต่อธนาคารในประเทศหลายแห่ง วงเงินค ้าประกัน 3,276 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2562: 3,121 ลา้นบาท) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เงินกูด้งักล่าวมียอดคงเหลือจ านวน 1,486 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม 2562: 1,434 ลา้นบาท) 

บริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั มีภาระผูกพนัต่อสถาบนัการเงิน
เก่ียวกบัการค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและวงเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง 
เป็นจ านวนเงินรวม 55.8 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 55.8 ลา้นบาท) 

19.4  ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาต่างๆ 

(ก) บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญากบับริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืมผสมคาร์บอเนตในประเทศไทย โดยบริษทั
ยอ่ยดงักล่าวจะไดรั้บเงินสนบัสนุน หากบริษทัปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากดับางประการตามท่ีระบุ
ในสัญญา โดยเงินสนับสนุนท่ีไดรั้บจะถูกบนัทึกไวใ้นบญัชี “รายไดรั้บล่วงหน้ารอการตดับญัชี” ใน
งบแสดงฐานะการเงิน 

(ข)  บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีสัญญาซ้ือวตัถุดิบจากผูข้ายในประเทศรายหน่ึงมีระยะเวลา 12 เดือน นบัจากวนัท่ี
ในสัญญา โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวตกลงซ้ือวตัถุดิบตามราคาและปริมาณท่ีระบุในสัญญาและตกลงท่ีจะ
ช าระเงินประกนัตามท่ีระบุในสัญญา ซ่ึงจะไดรั้บเงินประกนัคืนทั้งจ านวนเม่ือส้ินสุดสัญญา 
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19.5 หนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

 เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2560 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ยื่นฟ้องลูกหน้ีรายหน่ึง (ผูค้ ัดค้าน) เป็นจ านวนเงินรวม 
209.8 ล้านบาทรวมดอกเบ้ีย ส าหรับค่าบริหารจัดการค้างจ่ายจ านวน 51.2 ล้านบาทและเรียกร้องค่าชดเชย
ส าหรับความเสียหายอ่ืนเน่ืองจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญาบริหารโรงแรม ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2560   ผู ้
คดัคา้นไดย้ื่นค าร้องปฏิเสธค่าชดเชยและไดเ้รียกร้องค่าชดเชยส าหรับความเสียหายจากการทุจริตและไม่ปฏิบติั
ตามสัญญาของบริษทัย่อยในระหว่างการบริหารโรงแรมของผูค้ดัคา้นเป็นจ านวนเงิน 918.4 ลา้นบาท      รวม
ดอกเบ้ีย บริษทัย่อยดังกล่าวได้ยื่นคดัค้านต่อการฟ้องแยง้ของผูค้ดัคา้นและเม่ือวนัท่ี 4 ธันวาคม 2562  คณะ
อนุญาโตตุลาการมีค าวินิจฉัยช้ีขาดให้ผูค้ดัคา้นช าระเงินจ านวน 52.3 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัรา  ร้อยละ 
8.875 ต่อปี ของเงินตน้ดังกล่าวนับแต่วนัท่ีคณะอนุญาโตตุลาการมีค าช้ีขาดน้ีเป็นตน้ไปจนกว่าจะช าระเสร็จ 
ผูบ้ริหารเช่ือว่าถึงแมผู้ค้ดัคา้นจะใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อศาลหรือการพิจารณาคดีอาจล่าช้าออกไปบ้างเน่ืองจาก
สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ระบาด แต่บริษทัย่อยดงักล่าวก็มีโอกาสสูงท่ีจะชนะคดีสูง  ดงันั้น ณ 
วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 จึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินจากคดีความฟ้องร้องในงบการเงิน 

20. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของ
มูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 

31 
มีนาคม 

2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

31 
มีนาคม 
2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

31 
มีนาคม 
2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

31 
มีนาคม 
2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม          
เงินลงทุนในตราสารทุน/เงินลงทุนใน

หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย   - - 1 1 - - 1 1 
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม          
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - - - - 1,287 1,287 1,287 1,287 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 

31 
มีนาคม 

2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

31 
มีนาคม 
2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

31 
มีนาคม 
2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

31 
มีนาคม 
2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม          
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - - - - 996 1,002 996 1,002 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  
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21. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2563 Centara Osaka Japan Kabushiki Kaisha (บริษัทย่อยทางอ้อมในต่างประเทศ )        
ไดท้ าสัญญาเช่าอาคารกบั Centara Osaka Tokutei Mokuteki Kaisha (กิจการร่วมคา้) โดยสัญญาดงักล่าวมี
ระยะเวลา 50 ปี 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม 2566 หรือวนัท่ีส่งมอบอาคาร แลว้แต่อย่างใดจะเกิดก่อน     
ซ่ึงบริษทัยอ่ยดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่าเช่ารายเดือนเป็นอตัราคงท่ีและแปรผนัตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา 

22.  การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2563 
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