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1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกัด ซ่ึงจดัตั้ งข้ึนในประเทศไทยและเป็นบริษทัจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2533 และมีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนดงัน้ี 
 

เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน จตุจกัร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่กลุ่มบริษทั 
 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัโรงแรม รายละเอียดของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ มีดงัน้ี 

   บริษทัถือหุ้นร้อยละ 

  ประเทศท่ี 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
ช่ือกจิการ ประเภทธุรกิจ กจิการจัดตั้ง พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

     

บริษัทย่อยทางตรง     
     

เงินลงทุนในบริษัทย่อย     
บริษทั เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จาํกดั  โรงแรม ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษทั เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จาํกดั  โรงแรม ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษทั เซ็นทรัลกระบ่ีเบยรี์สอร์ท จาํกดั  โรงแรม ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษทั เซ็นทรัลหวัหินบีชรีสอร์ท จาํกดั  โรงแรม ประเทศไทย 63.9 63.9 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเกาะกดู จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษทั เซ็นทรัลโฮเตล็แมนเนชเมน้ท ์จาํกดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั อาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษทั ทริปเปิลไนน์ เดคคอร์ จาํกดั ไม่ไดป้ระกอบกิจการ ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษทั เซ็นทรัลสมุยโฮเตล็แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษทั เซ็นทาราอินเตอร์เนชัน่แนลแมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ลงทุนในบริษทัอ่ืนและ ประเทศไทย 100.0 100.0 
       รับบริหารโรงแรม    
บริษทั เอส. พี. เรียลต้ี หาดฝร่ัง รีสอร์ท จาํกดั ยงัไม่ไดป้ระกอบกิจการ ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษทั เอส. พี. เรียลต้ี พทัยา บีช จาํกดั ยงัไม่ไดป้ระกอบกิจการ ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษทั เซ็นวารี เฮลต้ี สปา จาํกดั ยงัไม่ไดป้ระกอบกิจการ ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษทั เซ็นทรัล บางกอกคอนเวนชัน่และเอก็ซิบิชัน่ จาํกดั    ยงัไม่ไดป้ระกอบกิจการ ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษทั เซ็นทาราอินเตอร์เนชัน่แนลแมนเนจเมน้ท(์ประเทศไทย) จาํกดั รับบริหารโรงแรม ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษทั โรงแรมกะรนภูเกต็ จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 99.3 99.3 
บริษทั โคซ่ี โฮเตล็ จาํกดั ยงัไม่ไดป้ระกอบกิจการ ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษทั เซ็นทารา อิมพอร์ต-เอก็ซพอร์ต จาํกดั ธุรกิจนาํเขา้และส่งออก ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษทั โคซ่ี โฮเตล็ แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ยงัไม่ไดป้ระกอบกิจการ ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษทั เซ็นทาราลอยลัต้ีมาร์เก็ตต้ิง จาํกดั จดัหาสิทธิพิเศษใหก้บั ประเทศไทย 100.0 100.0 
    ลูกคา้    
บริษทั ศูนยก์ารเรียนรู้เซ็นทารา จาํกดั ศูนยฝึ์กอบรมและ ประเทศไทย 100.0 100.0 
    พฒันาบุคลากร    
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1 ข้อมูลท่ัวไป (ต่อ) 
 
รายละเอียดของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

   บริษทัถือหุ้นร้อยละ 

  ประเทศท่ี 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
ช่ือกจิการ ประเภทธุรกิจ กจิการจัดตั้ง พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

     

เงินลงทุนในกองทุนรวม     
กองทุนรวมไทยพฒันา 2 ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย - 23.9* 
     
* โดยการถือหุน้ทางตรงและทางออ้ม     
 
กองทุนดงักล่าวจดทะเบียนเลิกกิจการ เม่ือวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 และส้ินสุดการชาํระบญัชี เม่ือวนัท่ี  31 มีนาคม พ.ศ.2557 
 
บริษทัย่อยทางอ้อม     
     

เงินลงทุนในบริษัทย่อย     
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษทั เซ็นทรัลสมุยวิลเลจ จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลแม่สอดฮิลล ์จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 98.4 98.4 
บริษทั ซีอาร์จี แมนูแฟคเจอร่ิง จาํกดั อาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษทั เซ็นทรัลบริการซกัรีด จาํกดั ไม่ไดป้ระกอบกิจการ ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษทั ซีอาร์จี อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ด จาํกดั อาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษทั เอส.พี. เรียลต้ี ลนัตา บีช จาํกดั ยงัไม่ไดป้ระกอบกิจการ ประเทศไทย 100.0 100.0 
Centara Maldives Pvt. Ltd. โรงแรม ประเทศมลัดีฟส์ 75.0 75.0 
R.M.L. Leisure Pvt. Ltd. โรงแรม ประเทศมลัดีฟส์ 74.0 74.0 
Centara (Shanghai) Hotel Management Co., Ltd. ยงัไม่ไดป้ระกอบกิจการ สาธารณรัฐ 100.0 - 
  ประชาชนจีน   
CIM for Hotel Management - Egypt, S.A.E ยงัไม่ไดป้ระกอบกิจการ ประเทศอียปิต ์ 100.0 - 
     
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมค้า     
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ ลงทุนในสิทธิการเช่า    
   โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา    อสงัหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย 25.3 25.3 
บริษทั โรงแรมกะตะภูเก็ต จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 50.0 50.0 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหว่างกาลได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2557 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาลท่ีนาํเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
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2 นโยบายการบัญชี 
 

2.1 เกณฑ์ในการจดัทําข้อมูลทางการเงิน 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาลได้จัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป 
ในประเทศไทยภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการบญัชีท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าด้วยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงิน ขอ้มูล
ทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด) 
ได้จดัทาํให้เป็นรูปแบบท่ีสมบูรณ์ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ส่วนหมายเหตุประกอบข้อมูล 
ทางการเงินจดัทาํเป็นแบบย่อให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล และได้เพ่ิมหมายเหตุ
ประกอบขอ้มูลทางการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใตพ้ระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของรอบปีบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจัดทาํข้ึนจากขอ้มูลทางการเงิน 
ระหว่างกาลภาษาไทยท่ีจดัทาํตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ให้ใชข้อ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 
นโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงิน
สาํหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
 
รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหว่างงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอตดับญัชีโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัการแสดงรายจ่าย
เป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั้งคา้งจ่าย โดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลกาํไรรวมทั้งปีท่ีคาดวา่จะได ้
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความท่ีเกีย่วข้อง 
 
มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงและการตีความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลา
บญัชีเร่ิมตน้ในหรือหลงั ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัมีดงัน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7  (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ 
    และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15 เร่ือง ส่ิงจูงใจสญัญาเช่าดาํเนินงาน  
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 เร่ือง การประเมินเน้ือหาของรายการท่ีเก่ียวกบัรูปแบบของกฎหมาย 
    ตามสญัญาเช่า 

 
มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงและการตีความท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวขา้งตน้ ไม่ส่งผลกระทบ 
อยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

 
3 การประมาณการ 

 
ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อการนาํนโยบายการบญัชีมาใช ้ 
และจาํนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
 
ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนยัสําคญัในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัและแหล่งท่ีมาของขอ้มูล 
ท่ีสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการท่ีมีอยูม่าใชเ้ช่นเดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2557  
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4 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ รูปแบบหลกัในการรายงานส่วนงานธุรกิจพิจารณาจากระบบการบริหาร 
การจดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน 
 
ผลได ้(เสีย) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามส่วนงาน รวมรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงาน หรือท่ีสามารถปันส่วนให้กบัส่วนงานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียหรือเงินปันผลทั้งส่วนของสินทรัพยแ์ละรายได ้เงินให้กูย้ืมท่ีมีดอกเบ้ีย เงินกูย้ืม
และดอกเบ้ียจ่าย และสินทรัพยแ์ละค่าใชจ่้ายของกิจการโดยรวม 
 
ส่วนงานธุรกิจ 
 
บริษทัและบริษทัยอ่ยเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีสาํคญัดงัน้ี 
 
ส่วนงาน 1 ส่วนงานโรงแรม 
ส่วนงาน 2 ส่วนงานการขายอาหารและไอศครีม 
 
 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2557  
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4 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 
รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจากส่วนงานทางธุรกิจในขอ้มูลทางการเงินรวมมีดงันี้ 

 หน่วย : ล้านบาท 

   ส่วนงานการขาย รวมส่วนงาน ตัดรายการ   

 ส่วนงานโรงแรม อาหารและไอศครีม ที่ดาํเนินอยู่ ระหว่างกนั รวม 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 
           

รายได ้ 1,830 1,890 2,509 2,215 4,339 4,105 (54) (50) 4,285 4,055 
ดอกเบี้ยรับ 79 92 - 2 79 93 (77) (86) 2 9 
รายไดอ้ื่น 224 232 22 40 246 272 (145) (215) 101 56 

รวมรายได้ 2,133 2,214 2,531 2,257 4,664 4,470 (276) (351) 4,388 4,120 
           

ตน้ทุนขาย 1,210 1,293 1,414 1,222 2,624 2,515 (7) (12) 2,617 2,503 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 97 89 113 102 210 191 (7) (4) 203 187 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 489 406 918 782 1,407 1,188 (173) (239) 1,234 949 
ตน้ทุนทางการเงิน 189 215 - 1 189 216 (78) (86) 111 130 

รวมค่าใช้จ่าย 1,985 2,003 2,445 2,107 4,430 4,110 (265) (341) 4,165 3,769 
           

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน 1 (5) - - 1 (5) - - 1 (5) 

กาํไรก่อนภาษเีงินได้ 149 206 86 150 235 355 (11) (10) 224 346 

ภาษีเงินได ้ (25) (74) (14) (27) (39) (101) - (42) (39) (143) 

กาํไรสําหรับงวด 124 132 72 123 196 254 (11) (52) 185 203 

 
 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2557  
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4 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจากส่วนงานทางธุรกิจในขอ้มูลทางการเงินรวมมีดงันี้ 
 

 หน่วย : ล้านบาท 

   ส่วนงานการขาย รวมส่วนงาน ตัดรายการ   

 ส่วนงานโรงแรม อาหารและไอศครีม ที่ดาํเนินอยู่ ระหว่างกนั รวม 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน  พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 
           

รายได ้ 5,829 5,931 7,431 6,800 13,260 12,731 (165) (155) 13,095 12,576 
ดอกเบี้ยรับ 240 281 4 6 244 287 (234) (266) 10 21 
รายไดอ้ื่น 750 792 49 95 799 887 (514) (576) 285 311 

รวมรายได้ 6,819 7,004 7,484 6,901 14,303 13,905 (913) (997) 13,390 12,908 
           

ตน้ทุนขาย 3,653 3,903 4,183 3,710 7,836 7,613 (24) (122) 7,812 7,491 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 282 262 335 279 617 541 (18) (12) 599 529 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 1,467 1,303 2,696 2,339 4,163 3,642 (573) (550) 3,590 3,092 
ตน้ทุนทางการเงิน 574 642 5 4 579 646 (234) (266) 345 380 

รวมค่าใช้จ่าย 5,976 6,110 7,219 6,332 13,195 12,442 (849) (950) 12,346 11,492 
           

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน 26 24 - - 26 24 - - 26 24 

กาํไรก่อนภาษเีงินได้ 869 918 265 569 1,134 1,487 (64) (47) 1,070 1,440 

ภาษีเงินได ้         (226) (265) (48) (102) (274) (367) -  - (274) (367) 

กาํไรสําหรับงวด 643 653 217 467 860 1,120 (64) (47) 796 1,073 

 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2557  
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5 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 กนัยายน 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธันวาคม 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 กนัยายน 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 
     

ลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืน 362,045 575,169 61,669 103,918 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (18,393) (23,390) (898) (479) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 343,652 551,779 60,771 103,439 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 149,527 106,627 20,531 22,574 
เงินจ่ายล่วงหนา้ใหผู้ข้ายวตัถุดิบ 33,259 39,807 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน 130,175 129,805 59,550 43,177 

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 16.2) 107,509 108,346 191,643 373,029 

 764,122 936,364 332,495 542,219 

 
การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้มีดงัน้ี 
 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 กนัยายน 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธันวาคม 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 กนัยายน 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 
     

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 240,138 410,538 55,668 90,480 
เกินกาํหนดชาํระ :     
นอ้ยกวา่ 3 เดือน 79,222 112,913 3,984 9,541 
3 - 6   เดือน 24,971 12,922 584 1,438 
6 - 12 เดือน 233 10,084 122 896 

มากกวา่ 12 เดือน 17,481 28,712 1,311 1,563 

 362,045 575,169 61,669 103,918 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (18,393) (23,390) (898) (479) 

 343,652 551,779 60,771 103,439 

 
 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2557  
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6 สินค้าคงเหลือ 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 
     

อาหารและเคร่ืองด่ืม 59,949 67,928 13,236 15,903 
วตัถุดิบ 416,653 447,659 - - 
งานระหวา่งทาํ 3,025 1,832 - - 
สินคา้สาํเร็จรูป 4,949 6,659 - - 
วสัดุส้ินเปลือง 115,460 74,637 7,243 6,181 

อ่ืนๆ 6,769 19,417 195 1,684 

 606,805 618,132 20,674 23,768 

หกั  ค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั (1,473) (3,175) - - 

 605,332 614,957 20,674 23,768 

 
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายและรวมอยูใ่นตน้ทุนขายเป็นจาํนวน  3,504 ลา้นบาท (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 : 4,240 ลา้นบาท) 
 
กลุ่มบริษทัไดก้ลบัรายการผลขาดทุนจากสินคา้ลา้สมยัในงบกาํไรขาดทุนรวมสําหรับงวดเป็นจาํนวนเงิน 1.7 ลา้นบาท (วนัท่ี 31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2556 : 0.12 ลา้นบาท) 
 

7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมค้า 
 

ก) เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 ข้อมูลทางการเงิน 
 เฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 พันบาท 
  

บริษทัย่อย  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 4,737,582 

เงินลงทุนเพิม่  - 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 4,737,582 
 
 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2557  
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7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 
 

ก) เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  สัดส่วนความเป็นเจ้าของ สิทธิออกเสียง 
  ร้อยละ (ถ้าแตกต่างจากสัดส่วนความเป็นเจ้าของ) 
  30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 ประเทศท่ีจดทะเบียน พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 
บริษัทย่อย      
บริษทั เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จาํกดั ประเทศไทย 100.0 100.0 - - 
บริษทั เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จาํกดั ประเทศไทย 100.0 100.0 - - 
บริษทั เซ็นทรัลกระบ่ีเบยรี์สอร์ท จาํกดั ประเทศไทย 100.0 100.0 - - 
บริษทั เซ็นทรัลหวัหินบีชรีสอร์ท จาํกดั ประเทศไทย 63.9 63.9 - - 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด ์จาํกดั ประเทศไทย 100.0 100.0 - - 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเกาะกูด จาํกดั ประเทศไทย 100.0 100.0 - - 
บริษทั เซ็นทรัลโฮเตล็แมนเนชเมน้ท ์จาํกดั ประเทศไทย 100.0 100.0 - - 
บริษทั เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั ประเทศไทย 100.0 100.0 - - 
บริษทั ทริปเปิลไนน์ เดคคอร์ จาํกดั ประเทศไทย 100.0 100.0 - - 
บริษทั เซ็นทรัลสมุยโฮเตล็แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ประเทศไทย 100.0 100.0 - - 
บริษทั เซ็นทาราอินเตอร์เนชัน่แนล      
   แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ประเทศไทย 100.0 100.0 - - 
บริษทั เอส. พี. เรียลต้ี หาดฝร่ัง รีสอร์ท จาํกดั ประเทศไทย 100.0 100.0 - - 
บริษทั เอส. พี. เรียลต้ี พทัยา บีช จาํกดั ประเทศไทย 100.0 100.0 - - 
บริษทั เซ็นวารี เฮลต้ี สปา จาํกดั ประเทศไทย 100.0 100.0 - - 
บริษทั เซ็นทรัล บางกอกคอนเวนชัน่      
   และเอก็ซิบิชัน่ จาํกดั ประเทศไทย 100.0 100.0 - - 
บริษทั เซ็นทาราอินเตอร์เนชัน่แนล      
   แมนเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั ประเทศไทย 100.0 100.0 - - 
บริษทั โรงแรมกะรนภูเกต็ จาํกดั  ประเทศไทย 99.3 99.3 - - 
บริษทั โคซ่ี โฮเตล็ จาํกดั ประเทศไทย 100.0 100.0 - - 
บริษทั เซ็นทารา อิมพอร์ต-เอก็ซพอร์ต จาํกดั ประเทศไทย 100.0 100.0 - - 
บริษทั โคซ่ี โฮเตล็ แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ประเทศไทย 100.0 100.0 - - 
บริษทั เซ็นทาราลอยลัต้ีมาร์เกต็ต้ิง จาํกดั ประเทศไทย 100.0 100.0 - - 
บริษทั ศูนยก์ารเรียนรู้เซ็นทารา จาํกดั ประเทศไทย 100.0 100.0 - - 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จาํกดั ประเทศไทย 100.0* 100.0* - - 
บริษทั เซ็นทรัลสมุยวิลเลจ จาํกดั ประเทศไทย 100.0* 100.0* - - 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลแม่สอดฮิลล ์จาํกดั ประเทศไทย 98.4* 98.4* - - 
บริษทั ซีอาร์จี แมนูแฟคเจอร่ิง จาํกดั ประเทศไทย 100.0* 100.0* - - 
บริษทั เซ็นทรัลบริการซกัรีด จาํกดั ประเทศไทย 100.0* 100.0* - - 
บริษทั ซีอาร์จี อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ด จาํกดั ประเทศไทย 100.0* 100.0* - - 
บริษท เอส.พ.ีเรียลต้ี ลนัตาบีช จาํกดั ประเทศไทย 100.0* 100.0* - - 
Centara Maldives Pvt. Ltd. ประเทศมลัดีฟส์ 75.0* 75.0* - - 
R.M.L. Leisure Pvt. Ltd.   ประเทศมลัดีฟส์ 74.0* 74.0* - - 
Centara (Shanghai) Hotel Management Co., Ltd. สาธารณรัฐ     
 ประชาชนจีน 100.0* - - - 
CIM for Hotel Management – Egypt, S.A.E   ประเทศอียปิต ์ 100.0* - - - 
กองทุนรวม      
กองทุนรวมไทยพฒันา 2 ประเทศไทย - 23.9** - 100.0** 
 

*  โดยการถือหุน้ทางออ้ม 
**  โดยการถือหุน้ทางตรงและทางออ้ม 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 
 

ก) เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษทัไดล้งทุนใน Centara (Shanghai) Hotel Management Co., Ltd. ซ่ึงมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 
6,000,000 หยวนจีน กลุ่มบริษทัถือสัดส่วนจาํนวนร้อยละ 100 และไดช้าํระค่าหุ้นแลว้จาํนวนรวมทั้งส้ิน 4.67 ลา้นบาท (เทียบเท่า 
893,444 หยวนจีน) เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

 
เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษทัไดล้งทุนใน CIM for Hotel Management - Egypt, S.A.E. ซ่ึงมีทุนจดทะเบียนทั้งหมด 
20,000 หุ้นมีมูลค่าตราไว ้25 ปอนดอี์ยิปตต่์อหุ้น (เรียกชาํระแลว้ 2.5 ปอนดอี์ยปิตต่์อหุ้น) กลุ่มบริษทัถือสัดส่วนจาํนวนร้อยละ 100 
และไดช้าํระค่าหุ้นแลว้จาํนวนรวมทั้งส้ิน 0.23 ลา้นบาท (เทียบเท่า 50,000 ปอนดอี์ยปิต)์ เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 

 
ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมค้า 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทาง ข้อมูลทางการเงิน 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 การเงินรวม เฉพาะบริษัท 
   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 898,280 856,933 
ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 26,481 - 
รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม (9,520) (9,520) 

เงินปันผลรับ (17,435) - 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 897,806 847,413 

 
รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ ณ วนัท่ี ในงบแสดงฐานะการเงินระหวา่งกาล มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

  สัดส่วนความเป็นเจ้าของ สิทธิออกเสียง 

  ร้อยละ (ถ้าแตกต่างจากสัดส่วนความเป็นเจ้าของ) 

  30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

 ประเทศทีจ่ดทะเบียน พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 
      

บริษัทร่วม      
กองทุนรวมสิทธิการเช่า      
   อสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและ      
   รีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ประเทศไทย 25.3 25.3 - - 

      

ส่วนได้เสียในการร่วมค้า      
บริษทั โรงแรมกะตะภูเก็ต จาํกดั ประเทศไทย 50.0 50.0 - - 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 
วธีิราคาทุน 
 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทาง ข้อมูลทางการเงิน 

 การเงินรวม เฉพาะบริษัท 
   

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 473,164 302,663 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (11,434) (9,663) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 461,730 293,000 
 

9 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สิทธิการเช่าและสินทรัพย์ไม่มตีัวตนอ่ืน 
 

การซ้ือ จาํหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สิทธิการเช่าและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน มีดงัน้ี 
 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด ท่ีดิน อาคาร  สินทรัพย์ ท่ีดิน อาคาร  สินทรัพย์ 

   วันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 และอุปกรณ์ สิทธิการเช่า ไม่มีตัวตน และอุปกรณ์ สิทธิการเช่า ไม่มีตัวตน 
       

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 22,945,234 920,561 459,078 5,685,113 90,048 28,626 
ซ้ือสินทรัพยแ์ละการเปล่ียนแปลงอ่ืน 644,571 15,093 33,335 39,132 - 3,298 
จาํหน่ายสินทรัพยแ์ละการโอนออก (74,005) (1,764) (10,655) (9,771) - (74) 
จดัประเภทรายการ (4,685) - 4,685 (2,042) - 2,042 
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน (32,298) (8,138) (30) - - - 

ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย (1,159,729) (118,857) (53,307) (168,733) (69,550) (6,919) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 22,319,088 806,895 433,106 5,543,699 20,498 26,973 
 
วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดรั้บโอนท่ีดินท่ีไดจ้าํนองไวคื้นจากสถาบนัการเงินภายหลงัจากการส้ินสุดสัญญาเงินกู ้
ในระหว่างปี พ.ศ. 2556 และต่อมา ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ย 2 แห่งไดจ้าํนองท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง ซ่ึงมี
มูลค่าตามบญัชีเป็นจาํนวน 4,707 ลา้นบาท (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 : 4,641 ลา้นบาท) เป็นหลกัประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและ 
เงินกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน อาคารโรงแรม ส่ิงปลูกสร้างและส่วนติดตั้งเพิ่มเติมของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงคือ บริษทั เซ็นทรัลหวัหินบีชรีสอร์ท 
จาํกดั ไดใ้หเ้ป็นกรรมสิทธ์ิของการรถไฟแห่งประเทศไทย ตามสญัญาเช่าท่ีดิน อาคารและทรัพยสิ์นของโรงแรมรถไฟหวัหิน 
 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีคาํนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวทั้งจาํนวนตามวิธีหน้ีสินโดยใช้อตัราภาษีร้อยละ 20 สําหรับปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป  
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นรายการผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีและฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกลุ่มบริษทัสรุปไดด้งัน้ี 
 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 
     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ขาดทุนสะสม 130,479 226,887 14,745 43,329 
การดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 42,000 42,000 
ค่าเส่ือมราคา 98,632 111,211 48,675 66,247 
ผลประโยชน์พนกังาน 26,339 25,990 9,617 9,758 

อ่ืนๆ 4,422 26,544 180 96 

 259,872 390,632 115,217 161,430 
     

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (57,595) (61,418) (50,917) (54,614) 
ค่าเส่ือมราคา (114,267) (98,670) - - 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ (777,004) (782,489) (232,435) (234,529) 

อ่ืนๆ (171) (100) - - 

 (949,037) (942,677) (283,352) (289,143) 
     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (689,165) (552,045) (168,135) (127,713) 

 
งบแสดงฐานะการเงินแสดงยอดคงเหลือดงัน้ี 
 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 
     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 108,827 175,640 - - 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (797,992) (727,685) (168,135) (127,713) 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (689,165) (552,045) (168,135) (127,713) 

 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 
     

เงินมดัจาํ 425,752 399,531 15,962 5,053 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง ท่ีดินและอุปกรณ์ 23,813 31,807 12,857 12,127 
ค่าบริการท่ีจอดรถจ่ายล่วงหนา้ 80,222 83,519 - - 

อ่ืน ๆ 887 5,462 800 825 

รวม 530,674 520,319 29,619 18,005 

 
12 เงินกู้ยืม 
 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 
     

ประเภทหมุนเวยีน     
เงินเบิกเกินบญัชี 34,766 18,832 9,598 3,984 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,300,000 2,150,000 1,300,000 1,850,000 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน     
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 880,155 1,250,505 288,000 788,000 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอ่ืน 32,373 32,814 - - 
เงินกูย้มืจากกิจการหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั       

   (หมายเหตุ 16.4) 59,976 60,261 796,300 841,400 

 2,307,270 3,512,412 2,393,898 3,483,384 
     

ประเภทไม่หมุนเวียน     
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3,685,494 5,144,487 426,000 1,142,000 

หุน้กู ้ 4,296,926 2,798,111 4,296,926 2,798,111 

 7,982,420 7,942,598 4,722,926 3,940,111 
     

รวมเงินกูย้มื 10,289,690 11,455,010 7,116,824 7,423,495 

 
 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2557  
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12 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทาง ข้อมูลทางการเงิน 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 การเงินรวม เฉพาะบริษัท 
   

ราคาตามบญัชีตน้งวด  11,455,010 7,423,495 
เงินกูย้มืเพ่ิมข้ึน 3,369,849 5,462,914 
การจ่ายคืนเงินกูย้มื  (4,527,889) (5,769,585) 

การเปล่ียนแปลงอ่ืน (7,280) - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 10,289,690 7,116,824 
 

เงินกู้ยืมทีมี่หลกัประกัน 
 

เงินกูย้ืมท่ีมีหลกัประกนัมีจาํนวนทั้งส้ิน 3,922 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 : 4,359 ลา้นบาท) การกูย้ืมจากธนาคารใชห้ลกัประกนัเป็น
ท่ีดินและอาคารของกลุ่มบริษทั (หมายเหตุ 9) ส่วนหลกัประกนัของหน้ีสินตามสัญญาเช่าระยะยาว คือ การท่ีบริษทัจะตอ้งมอบคืนสิทธิ 
ในสญัญาเช่าแก่ผูใ้ห้เช่าในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัผิดสญัญา 
 

บริษทั เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั (“CRG”) ไดท้าํสัญญากบัธนาคารในประเทศสามแห่งเพ่ือรับวงเงินสินเช่ือระยะสั้นประเภทต่างๆ  
ตามสญัญา CRG จะไม่จาํหน่าย จาํนาํหรือจาํนองอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าท่ีมีอยูห่รือท่ีจะมีในอนาคตเป็นจาํนวนเกินกวา่ท่ีตกลงตามสัญญา 
โดยไม่ไดรั้บการยนิยอมจากธนาคาร 
 

ตามสัญญาเงินกูย้มืระหว่างบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด ์จาํกดั (“CWH”) กบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง CWH ตกลงจะไม่จาํหน่าย จ่าย โอนให้เช่า 
ก่อใหเ้กิดภาระผูกพนัในสิทธิการเช่าช่วงท่ีดิน รวมทั้งอาคารและส่ิงปลูกสร้าง โดยไม่ไดรั้บการยนิยอมจากธนาคาร 
 

เงินกู้ยืมระยะยาว 
 

ระยะเวลาครบกาํหนดของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีดงัต่อไปน้ี 
 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 
     

ครบกาํหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 880,155 1,250,505 288,000 788,000 
ครบกาํหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,872,924 3,976,330 426,000 1,142,000 

ครบกาํหนดหลงัจาก 5 ปี 812,570 1,168,157 - - 

 4,565,649 6,394,992 714,000 1,930,000 
 

ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญากูเ้งิน กลุ่มบริษทัจะตอ้งดาํรงสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ในอตัราส่วนไม่เกิน 2 : 1, 2.5 : 1 และ 2.75 : 1 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2557  
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12 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 

หุ้นกู้ 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม/ 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 พนับาท พนับาท 
  

หุน้กู ้ 4,300,000 2,800,000 
ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี (3,074) (1,889) 

หุน้กู ้- สุทธิ 4,296,926 2,798,111 
 

หุน้กูเ้หล่าน้ีเป็นหุน้กูช้นิดระบุช่ือ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั 
 
เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน พ.ศ. 2557 บริษทัไดอ้อกและเสนอขายหุ้นกู ้เป็นจาํนวนเงิน 1,500 ลา้นบาท อาย ุ2 ปี นบัจากวนัออกหุ้นกู ้ครบกาํหนดไถ่ถอนใน
วนัท่ี 3 กนัยายน พ.ศ. 2559 กาํหนดอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.30 ต่อปี ชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน  
 
หุ้นกูเ้หล่าน้ีมีขอ้จาํกดัและเง่ือนไขเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วนทางการเงิน การจ่ายเงินปันผล การลดทุนชาํระแลว้ การจาํนาํ การจาํนองสินทรัพย ์
และการจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจท่ีสาํคญั 
 
ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวน บริษทัจะตอ้งดาํรงสดัส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ในอตัราส่วนไม่เกิน 2 : 1 
 

สัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริษทัได้ทาํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียหลายฉบบั โดยมีรายละเอียด 
ของสญัญา ดงัต่อไปน้ี 
 

เง่ือนไขตามขอ้ตกลงเดิม 
 
เงินตน้ 1,000,000,000 บาท 
อตัราดอกเบ้ีย รายไตรมาส, อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 3.85 ต่อปี 
 
เง่ือนไขตามสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 
 
เงินตน้ 1,000,000,000 บาท 
อตัราดอกเบ้ีย รายเกา้เดือน, อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 6 เดือนบวกร้อยละ 1.90 ต่อปี 
 
สญัญาขา้งตน้ครบกาํหนดวนัท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
วงเงินกู้ยืม  
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีท่ียงัไม่ไดเ้บิกออกมาใชด้งัต่อไปน้ี 
 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 
     

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั     

   - ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 972,606 632,145 196,402 202,016 

 972,606 632,145 196,402 202,016 

 
13 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 
 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 
     

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 637,345 732,385 40,723 56,616 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
   (หมายเหตุ 16.2) 17,361 11,091 - 87 
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 16.2) - - 4,919 12,460 
เจา้หน้ีอ่ืน 70,520 171,993 44,804 42,684 
เจา้หน้ีค่าซ้ืออาคารและอุปกรณ์ 162,949 279,180 1,179 1,788 
สญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 23,704 26,881 12,947 12,328 
เงินมดัจาํหอ้งพกั 321,353 492,604 72,311 148,784 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 869,546 617,628 86,963 67,815 

อ่ืนๆ 18,777 67 - 7 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2,121,555 2,331,829 263,846 342,569 

 
 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 
     

เงินมดัจาํ 9,998 7,436 - 224 
เงินประกนัผลงาน 65,021 120,824 5,506 7,619 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายและภาษีมูลค่าเพ่ิมคา้งจ่าย 121,078 194,513 32,952 52,707 

อ่ืนๆ 54 169 - - 

รวม 196,151 322,942 38,458 60,550 

 
15 ภาษีเงินได้ 
 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 
     

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั 23,371 34,148 - - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15,651 108,665 17,076 57,242 

ภาษีเงินได ้ 39,022 142,813 17,076 57,242 

 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

สําหรับงวดเก้าดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 
     

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั 131,390 151,054 - - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 143,015 216,240 42,515 133,663 

ภาษีเงินได ้ 274,405 367,294 42,515 133,663 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 รายการกับกิจการท่ีเกีย่วข้องกนั 
 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดแ้ก่บุคคลหรือกิจการต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและบริษทั โดยการมีผูถื้อหุ้นร่วมกนัหรือมีกรรมการร่วมกนั 
รายการท่ีมีข้ึนกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดก้าํหนดข้ึนโดยใชร้าคาตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ 
 
ความสมัพนัธ์ท่ีกลุ่มบริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีการควบคุม หรือควบคุมร่วมกนัในบริษทั หรือเป็นกิจการท่ีบริษทัควบคุม 
หรือควบคุมร่วมกนั หรือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีมีรายการบญัชีกบักลุ่มบริษทั มีดงัน้ี 
 
 ประเทศท่ีจัดตั้ง/  

ช่ือกจิการ สัญชาติ ลกัษณะความสัมพันธ์ 
   

บริษทั โรงแรมกะตะ ภูเกต็ จาํกดั ไทย เป็นการร่วมคา้ บริษทัถือหุน้ร้อยละ 50  
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย เป็นบริษทัร่วม บริษทัถือหุน้ร้อยละ 25.3 
 โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา   
กองทุนรวมไทยพฒันา 2* ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุ้นทางตรงและทางออ้มรวมร้อยละ 23.92 
กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บริษทั สรรพสินคา้เซ็นทรัล จาํกดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนทส์โตร์ จาํกดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เซ็นทรัลอินเตอร์พฒันา จาํกดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เพาเวอร์บาย จาํกดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เซ็นทรัลเวลิด ์จาํกดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เตียง จิราธิวฒัน์ จาํกดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เอเอพซีี (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย 
 
นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี : 
 

รายการ นโยบายการกําหนดราคา 
  

ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย อิงตามอตัราดอกเบ้ียธนาคาร 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ ตามการประกาศการจ่ายเงินปันผล 
ค่าบริหารจดัการ ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่ารับและค่าเช่าจ่าย ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดค่้าเช่าพ้ืนท่ี ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ขาดทุนจากการสาํรองการคํ้าประกนั ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าสิทธิการเช่า ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริการท่ีจอดรถจ่ายล่วงหนา้ ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าขายอุปกรณ์ ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าไฟฟ้า ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
 
* กองทุนดงักล่าวจดทะเบียนเลิกกิจการ เม่ือวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 และส้ินสุดการชาํระบญัชี เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2557 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2557  
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16 รายการกับกิจการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รายการท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี 
 
16.1 รายได้และค่าใช้จ่าย 

 
รายการท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

บริษทัย่อย     
ค่าเช่ารับ - - 2,363 2,063 
ดอกเบ้ียรับ - - 40,985 41,952 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ - - 100,454 98,418 
เงินปันผลรับ - - 81,000 139,446 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 7,466 11,139 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 662 662 
ค่าเช่าจ่าย - - 29,639 30,784 
     

การร่วมค้า      
รายไดใ้นการบริหารจดัการ 706 909 706 909 
ดอกเบ้ียรับ 615 620 615 620 
รายไดอ่ื้น 6,250 6,250 - - 
     

บริษทัร่วม     
ค่าเช่ารับ 25,092 - 12,592 49,861 
เงินปันผลรับ 7,704 3,487 7,704 3,488 
ค่าเช่าจ่าย 95,828 - - - 
     

กจิการอ่ืนท่ีเกีย่วข้องกัน     
ค่าเช่ารับ 3,569 3,569 - - 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ 2,011 3,017 - - 
รายไดอ่ื้น 5,889 9,090 - - 
ค่าเช่าจ่าย 31,841 29,941 23,841 22,324 
ค่าไฟฟ้า 11,073 11,011 11,073 11,012 
ค่าบริหารจดัการ 3,090 3,000 1,500 1,500 
ค่าบริการอ่ืน 3,514 3,965 - - 

 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2557  
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16 รายการกับกิจการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
16.1 รายได้และค่าใช้จ่าย (ต่อ) 

 
รายการท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 สรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

บริษทัย่อย     
ค่าเช่ารับ - - 7,088 7,088 
ดอกเบ้ียรับ - - 122,506 135,799 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ - - 316,313 329,028 
เงินปันผลรับ - - 221,324 355,005 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 26,991 33,557 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 1,985 1,985 
ค่าเช่าจ่าย - - 111,637 89,655 
     

การร่วมค้า      
รายไดใ้นการบริหารจดัการ 7,387 7,414 7,387 7,414 
ดอกเบ้ียรับ 1,845 1,840 1,845 1,840 
รายไดอ่ื้น 18,750 - - - 
     

บริษทัร่วม     
ค่าเช่ารับ 75,275 - 37,775 75,044 
เงินปันผลรับ 17,435 37,871 17,435 37,871 
ค่าเช่าจ่าย 187,500 127,500 - - 
     

กจิการอ่ืนท่ีเกีย่วข้องกัน     
ค่าเช่ารับ 10,709 10,709 - - 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ 9,091 10,088 - - 
รายไดอ่ื้น 19,447 19,988 - - 
ค่าเช่าจ่าย 96,611 94,282 72,612 71,432 
ค่าไฟฟ้า 31,990 32,449 31,990 32,449 
ค่าบริหารจดัการ 9,270 9,000 4,500 4,500 
ค่าบริการอ่ืน 10,159 10,743 - - 

 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2557  
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16 รายการกับกิจการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
16.2 ลูกหนีแ้ละเจ้าหนี ้

 
ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี 
 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

 
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

     

ลูกหนีก้ิจการท่ีเกีย่วข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 176,850 370,138 

กิจการอ่ืนท่ีมีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 107,509 108,346 14,793 2,891 

รวม 107,509 108,346 191,643 373,029 
     

เจ้าหนีกิ้จการท่ีเกีย่วข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 950 12,460 

กิจการอ่ืนท่ีมีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 17,361 11,091 3,969 87 

รวม 17,361 11,091 4,919 12,547 

 
16.3 เงินให้กู้ยืมแก่กจิการทีเ่ก่ียวข้องกนั  

 
ยอดคงเหลือเงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี 
 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

 
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

ประเภทหมุนเวยีน     

บริษทัยอ่ย - - 337,300 470,700 

 - - 337,300 470,700 
     

ประเภทไม่หมุนเวียน     
บริษทัยอ่ย - - 3,145,550 3,070,950 

การร่วมคา้ 41,000 41,000 41,000 41,000 

 41,000 41,000 3,186,550 3,111,950 
     

 41,000 41,000 3,523,850 3,582,650 

 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2557  
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16 รายการกับกิจการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
16.3 เงินให้กู้ยืมแก่กจิการทีเ่ก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทาง ข้อมูลทางการเงิน 
 การเงินรวม เฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน  พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557 
   

บริษทัย่อย   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - 3,541,650 
เพ่ิมข้ึน - 1,566,500 

ลดลง - (1,625,300) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน - 3,482,850 
   

การร่วมค้า   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 41,000 41,000 

ลดลง - - 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 41,000 41,000 

 
16.4 เงินกู้ยืมจากกิจการหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกนั 

 
ยอดคงเหลือเงินกูย้มืจากกิจการหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

 
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

     

ประเภทหมุนเวยีน     
บริษทัยอ่ย - - 796,300 841,400 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 59,976 60,261 - - 

 59,976 60,261 796,300 841,400 

 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2557  
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16 รายการกับกิจการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

16.4 เงินกู้ยืมจากกิจการหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทาง ข้อมูลทางการเงิน 
 การเงินรวม เฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557 
   

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการหรือบุคคลทีเ่ก่ียวข้องกนั   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 60,261 841,400 
เพ่ิมข้ึน - 2,257,300 
ลดลง - (2,302,400) 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน (285) - 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 59,976 796,300 

 
16.5 ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั  

 
ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญัประกอบด้วย  
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 45,617 26,722 45,617 26,412 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 889 903 889 903 

รวม  46,506 27,625 46,506 27,315 

 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2557  
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16 รายการกับกิจการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

16.6 สัญญาสําคญัที่ทํากบักจิการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

สัญญาเช่าระยะยาว 
 

บริษทัย่อย 
 

โครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย 
 

เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน พ.ศ. 2551 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาเช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย 
(“สัญญาเช่าช่วง”) กบักองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (“กองทุนรวม”) เพ่ือเช่าท่ีดิน 
อาคาร เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งจากกองทุนรวม เพื่อใชใ้นการดาํเนินธุรกิจโรงแรม โดยสัญญาเช่าช่วงระบุว่าบริษทัย่อย 
ตกลงชาํระค่าเช่าคงท่ีให้กบักองทุนรวมจาํนวน 225 ลา้นบาทต่อปี แต่ในกรณีท่ีบริษทัยอ่ยแสดงให้กองทุนรวมเห็นไดว้า่มีเหตุการณ์ใดๆ 
เป็นเหตุการณ์ท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมหรือป้องกนัของบริษทัยอ่ย และเหตุการณ์ดงักล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ
โรงแรมของบริษทัยอ่ย ในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญั โดยเหตุการณ์ดงักล่าวเกิดข้ึนเป็นกรณีชัว่คราว (“กรณีเหตุสุดวิสยัชัว่คราว”) และ
ส่งผลให้บริษทัยอ่ยไม่สามารถชาํระค่าเช่าคงท่ีให้แก่กองทุนรวมตามจาํนวน และระยะเวลาท่ีกาํหนดในสัญญาเช่าช่วง ให้บริษทัยอ่ย
ชําระค่าเช่าให้แก่กองทุนรวมในจาํนวนเท่ากับร้อยละ 100 ของ ของกาํไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษี เส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย
(“EBITDA”) ท่ีคาํนวณไดจ้ากการประกอบธุรกิจโรงแรม ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวโดยไม่ถือวา่ บริษทัยอ่ยตกเป็นผูผ้ิดนดัชาํระหน้ี 
 

ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาบริษัทย่อยประสบกับเหตุการณ์ท่ีไม่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือป้องกันได้ของบริษทัย่อยซ่ึงก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของโรงแรมในทางลบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น ปัญหาเศรษฐกิจโลก ความวุ่นวายทางการเมือง
ภายในประเทศไทย และการเปล่ียนแปลงของสัดส่วนของประเภทลูกคา้ทาํให้อุปสงค์ของห้องพกัมีสัดส่วนลดลง ทาํให้บริษทัยอ่ย 
ไม่สามารถมีผลการดาํเนินงานเป็นไปตามท่ีคาดการณ์ได ้เน่ืองจากสถานการณ์ของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของสมุย ภายหลงัการจดัตั้ง
กองทุนรวมเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยสําคญัจากสถานการณ์ก่อนจดัตั้งกองทุนรวม บริษทัย่อยจึงจดัทาํหนงัสือลงวนัท่ี 3 กนัยายน 
พ.ศ. 2556 ส่งให้กองทุนรวมเพื่อแสดงความจาํนงขอใช้สิทธิชําระค่าเช่าในจาํนวนร้อยละ 100 ของกาํไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษี  
เส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (“EBITDA”) ตามสิทธิตามขอ้ 3.3 ของสญัญาเช่าช่วง  
 

ภายหลงัจากท่ีไดแ้จง้ขอ้เทจ็จริงดงักล่าวแก่กองทุนรวม กองทุนรวมไดพ้ิจารณาถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไดป้ระชุมร่วมกบับริษทัยอ่ย
เพ่ือพจิารณายนืยนัขอ้เทจ็จริงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนั รวมถึงไดร่้วมกนัแต่งตั้งบริษทั โจนส์ แลง ลาซาลล ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือศึกษา
สภาวะตลาดของโรงแรมบนเกาะสมุย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2555 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นแก่กองทุนรวมเก่ียวกบัเหตุการณ์
ดงักล่าวและสภาวการณ์ของการประกอบธุรกิจโรงแรม รวมถึงไดแ้ต่งตั้งท่ีปรึกษากฎหมายอิสระ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกบั
สิทธิและหน้าท่ีของบริษทัยอ่ยและกองทุนรวม  และกองทุนรวมไดมี้หนงัสือลงวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ส่งให้บริษทัย่อยว่า
กองทุนรวมมีความเห็นว่าเหตุการณ์ดงักล่าวอยู่นอกเหนือความควบคุมหรือป้องกนัของบริษทัยอ่ย และก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ
ประกอบธุรกิจโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย ในทางลบอยา่งมีนยัสําคญั โดยเหตุการณ์ดงักล่าวเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ชัว่คราว และเป็นเหตุให้บริษทัยอ่ยไม่สามารถชาํระค่าเช่าคงท่ีให้แก่กองทุนรวมตามจาํนวนและระยะเวลาท่ีกาํหนดในสัญญาเช่าช่วงได ้ 
ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขแห่งการปรับค่าเช่าตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 3.3 ของสัญญาเช่าช่วง ซ่ึงบริษทัยอ่ยมีสิทธิชาํระค่าเช่าให้แก่กองทุนรวม
ในจาํนวนเท่ากบัร้อยละ 100 ของกาํไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายของบริษทัย่อย (“EBITDA”) นบัตั้งแต่
เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2557 ซ่ึงเป็นระยะเวลาส้ินสุดรอบการเช่าของสญัญาเช่าช่วงดงักล่าว  
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 บริษทัย่อยอยู่ระหว่างดาํเนินการต่อสัญญาเช่ากบักองทุนรวม โดยในระหว่างการเจรจา บริษทัย่อย
ชาํระค่าเช่าใหแ้ก่กองทุนในจาํนวนเท่ากบัร้อยละ 100 ของกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (“EBITDA”) 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2557  
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16 รายการกับกิจการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

16.6 สัญญาสําคญัที่ทํากบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

สัญญาเช่าและบริการระยะยาว 
 

บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั (“CRG”) มีสัญญาเช่าและบริการระยะยาวกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเวลา 3 - 30 ปี จนถึงปี  
พ.ศ. 2569 ตามเง่ือนไขของสญัญา CRG จะตอ้งจ่ายค่าเช่าและบริการเป็นยอดคงท่ีรายเดือน หรือคิดเป็นร้อยละของยอดขาย ดงัน้ี 
 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 
   

ภาระผูกพนัจากสัญญาเช่าดําเนินงาน   
ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 290,837 310,583 
ระยะเวลามากกวา่หน่ึงปีถึงห้าปี 217,463 261,407 

ระยะเวลามากกวา่หา้ปี 5,925 8,773 

รวม 514,225 580,763 
 

17 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกนั 
 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 
     

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน     
สญัญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้     

   การก่อสร้างโรงแรม 49,636 93,873 6,793 6,790 

รวม 49,636 93,873 6,793 6,790 
     

ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดําเนินงาน     
   และค่าบริการของบริษัท เซ็นทรัล     
   เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากัด     
ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 153,403 160,869 - - 
ระยะเวลามากกวา่หน่ึงปีถึงหา้ปี 104,507 117,091 - - 

ระยะเวลามากกวา่หา้ปี 1,614 1,923 - - 

รวม 259,524 279,883 - - 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2557  
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17 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 บริษทัมีภาระคํ้าประกนัตามสญัญาระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 
 
- ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 บริษทัไดค้ํ้ าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร วงเงินการขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตและการคํ้าประกนัอ่ืน 

ของบริษทัยอ่ยบางแห่งต่อธนาคารในประเทศหลายแห่งเป็นจาํนวนเงินรวม 32 ลา้นบาท (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 : 32 ลา้นบาท) 
 
- บริษทัไดค้ํ้ าประกนัการชาํระหน้ีของบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จาํกดั (“CWH”) กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในวงเงินคํ้ าประกนั 

ไม่นอ้ยกว่า 2,350 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 เงินกูด้งักล่าวมียอดคงเหลือจาํนวน 500 ลา้นบาท 
 
- ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั มีภาระผูกพนัต่อสถาบนัการเงินเก่ียวกบัการคํ้าประกนัวงเงิน

เบิกเกินบญัชีธนาคารและวงเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง เป็นจาํนวนเงินรวม 55.8 ลา้นบาท (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 :  
50 ลา้นบาท) 

 
18 การจ่ายเงินปันผล 

 
เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2557 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลประจาํปี พ.ศ. 2556 สาํหรับผูถื้อหุ้น
สามญั ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท (พ.ศ. 2556 : หุ้นละ 0.30 บาท) รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 540 ลา้นบาท (พ.ศ. 2556 : 405 ลา้นบาท) โดยมี 
การจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
 

19 เหตุการณ์ภายหลังวนัท่ีในรายงาน 
 

เม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาซ้ือหุ้นสามญัจากผูถื้อหุ้นรายหน่ึงของ บริษทั โรงแรมกะตะภูเก็ต จาํกดั จาํนวน 588,000 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 49 (เดิมถือหุน้ร้อยละ 50) ซ่ึงจะทาํให้สดัส่วนของการลงทุนเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 99 เงินลงทุนในบริษทั โรงแรมกะตะภูเก็ต จาํกดั 
จะเปล่ียนสถานะจากส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัดงักล่าว 
 
เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557  Centara Maldives Pvt. Ltd.  ไดช้าํระค่าเช่าช่วงเกาะล่วงหนา้ให้แก่บุคคลภายนอกรายหน่ึงเป็นจาํนวนเงิน  
96.7 ลา้นบาท (3 ลา้นเหรียญสหรัฐ) สาํหรับระยะเวลาการเช่าตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2563 
 


