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หมายเหตุ  สารบัญ 
 
1    ขอ้มูลทัว่ไป 
2    เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3    บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4    ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
5    เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
6    เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
7   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สิทธิการเช่า และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 
8    เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
9   ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
10    ภาษีเงินได ้
11    ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
12  เงินปันผล 
13   ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
14   หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2558 
 

1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้ งข้ึนในประเทศไทยและมีท่ีอยู ่
จดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน จตุจกัร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย  
 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2533  
 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งงวดไดแ้ก่ กลุ่มจิราธิวฒัน์ (ถือหุน้ร้อยละ 69.2) 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจโรงแรม รับบริหารโรงแรม และธุรกิจอาหารและ
เคร่ืองด่ืม 

 

2 เกณฑ์การจัดท างบการเงนิระหว่างกาล 
 

(ก)  เกณฑ์การถอืปฏบิัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง                        
งบการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) 
และกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557                      
งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้เคยน าเสนอรายงานไปแล้ว 
ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  

 

นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคล้องกับการถือปฏิบัติใน                            
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
ออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 ทุกฉบบั
มาถือปฏิบติั การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบ
อยา่งเป็นสาระส าคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการค านวณ และผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษทัหรือ
กลุ่มบริษทั 
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(ข) สกลุเงินทีใ่ช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั 
ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 

(ค) การใช้วจิารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาลน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารต้องใช้วิจารณญาณ                         
การประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวน
เงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชว้ิจารณญาณอยา่งมีนยัส าคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบายการ
บญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในการ
จดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 

3 บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หากกลุ่ม
บริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัต่อบุคคลหรือ
กิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั โดยท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมเดียวกนัหรือมี
อิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัเดียวกนั การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 

 

ความสัมพันธ์ท่ีมีกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 และ 6 ส าหรับ
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหารส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี  
 

 ประเทศที่
จัดตั้ง 

 

ช่ือกจิการ /สัญชาต ิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
ผูบ้ริหารส าคญั ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการ

และควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่วา่ทางตรงหรือ
ทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษทัไม่ว่าจะ
ท าหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่ 

กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บริษทั สรรพสินคา้เซ็นทรัล จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
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 ประเทศที่
จัดตั้ง 

 

ช่ือกจิการ /สัญชาต ิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั หา้งเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนทส์โตร์ 
จ ากดั 

ไทย มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เซ็นทรัลอินเตอร์พฒันา จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) ไทย มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เพาเวอร์บาย จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เซ็นทรัลเวิลด ์จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เตียง จิราธิวฒัน ์จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เอเอพีซี (ประเทศไทย) จ ากดั ไทย เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
 
นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย อิงตามอตัราดอกเบ้ียธนาคาร 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ ตามการประกาศการจ่ายเงินปันผล 
ค่าบริหารจดัการ ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่ารับและค่าเช่าจ่าย ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดค่้าเช่าพื้นท่ี ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ขาดทุนจากการส ารองการค ้าประกนั ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าสิทธิการเช่า ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริการท่ีจอดรถ ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าขายอุปกรณ์ ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าไฟฟ้า ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายอ่ืน ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริการอ่ืน ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 
และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ค่าเช่ารับ -  -  2,242  2,362 
ดอกเบ้ียรับ -  -  33,049  56,615 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ -  -  102,883  93,089 
เงินปันผลรับ -  -  47,324  140,324 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  8,503  10,023 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  -  661  661 
ค่าเช่าจ่าย -  -  2,536  72,791 
        

การร่วมค้า         
รายไดใ้นการบริหารจดัการ -  1,232  -  1,232 
ดอกเบ้ียรับ -  615  -  615 
รายไดอ่ื้น -  6,250  -  - 
        

บริษัทร่วม        
ค่าเช่ารับ 24,663  25,092  12,591  12,592 
เงินปันผลรับ 12,975  9,731  12,975  9,731 
ค่าเช่าจ่าย 32,008  32,236  -  - 
        

กจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั        
ค่าเช่ารับ 3,570  3,570  -  - 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ -  3,298  -  - 
รายไดอ่ื้น 6,700  6,741  -  - 
ค่าเช่าจ่าย 35,471  33,518  25,973  24,420 
ค่าไฟฟ้า 10,670  11,323  10,670  11,323 
ค่าบริหารจดัการ 3,090  3,171  1,500  1,500 
ค่าบริการอ่ืน 3,627  3,204  -  - 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ค่าเช่ารับ -  -  4,605  4,725 
ดอกเบ้ียรับ -  -  67,414  81,521 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ -  -  242,289  215,859 
เงินปันผลรับ -  -  67,324  140,324 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  16,471  19,525 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  -  1,323  1,323 
ค่าเช่าจ่าย -  -  5,073  81,998 
        

การร่วมค้า         
รายไดใ้นการบริหารจดัการ -  6,681  -  6,681 
ดอกเบ้ียรับ -  1,230  -  1,230 
รายไดอ่ื้น -  12,500  -  - 
        

บริษัทร่วม        
ค่าเช่ารับ 49,754  50,183  25,183  25,183 
เงินปันผลรับ 12,975  9,731  12,975  9,731 
ค่าเช่าจ่าย 85,605  91,672  -  - 
        

กจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั        
ค่าเช่ารับ 7,140  7,140  -  - 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ -  7,080  -  - 
รายไดอ่ื้น 12,311  13,558  -  - 
ค่าเช่าจ่าย 72,023  66,968  53,028  48,771 
ค่าไฟฟ้า 20,843  20,917  20,843  20,917 
ค่าบริหารจดัการ 6,180  6,180  3,000  3,000 
ค่าบริการอ่ืน 7,353  6,645  -  - 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
ผู้บริหารส าคญั        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
  ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 16,505  20,339  16,505  20,339 
  ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 290  259  290  259 
 รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั 16,795  20,598  16,795  20,598 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
ผู้บริหารส าคญั        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
  ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 33,435  30,357  33,435  30,357 
  ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 579  593  579  593 
 รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั 34,014  30,950  34,014  30,950 

 

ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557  มีดงัน้ี 
 

ลูกหน้ีกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  57,018  116,773 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 77,166  46,853  5,384  11,658 
รวม 77,166  46,853  62,402  128,431 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินให้กู้ยมืแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  อตัราดอกเบีย้ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2558 2557 2558  2557  2558  2557 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน          
บริษทัยอ่ย 4.15 4.15 - 4.75 -  -  505,600  321,500 
          

เงินให้กู้ยมืระยะยาว          
บริษทัยอ่ย 3.00 - 4.15 3.00 - 4.75 -  -  2,587,800  3,192,200 

          

รวม   -  -  3,093,400  3,513,700 
 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 
2557 มีดงัน้ี 

 

เงินให้กู้ยมืแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน        
บริษัทย่อย        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  321,500  470,700 
เพิ่มข้ึน -  -  184,100  40,500 
ณ วนัที ่30 มิถุนายน -  -  505,600  511,200 
        

เงินให้กู้ยมืระยะยาว        
บริษัทย่อย        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  3,192,200  3,070,950 
เพิ่มข้ึน -  -  634,782  527,100  
ลดลง -  -  (1,239,182)  (651,800) 
ณ วนัที ่30 มิถุนายน -  -  2,587,800  2,946,250 
        



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินให้กู้ยมืแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
การร่วมค้า        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม และ 30 มิถุนายน -  41,000  -  41,000 
        

รวมเงนิให้กู้ยืมแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  41,000  3,513,700  3,582,650 
เพิ่มข้ึน -  -  818,882  567,600 
ลดลง -  -  (1,239,182)  (651,800) 
ณ วนัที ่30 มิถุนายน -  41,000  3,093,400  3,498,450 

 

เจ้าหน้ีกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย  -  -  5,707  6,739 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 37,303  30,035  42  626 
รวม 37,303  30,035  5,749  7,365 

 
เงินกู้ยมืจากกจิการหรือบุคคลที ่ อตัราดอกเบีย้ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 เกีย่วข้องกนั   30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2558 2557 2558  2557  2558  2557 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

เงินกู้ยมืระยะส้ัน          
บริษทัยอ่ย 3.00 - 4.15 3.00 - 4.75 -  -  1,242,990  716,300 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.00 3.00 65,808  61,069  -  - 
รวม   65,808  61,069  1,242,990  716,300 

          
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2558 และ 2557 มีดงัน้ี 
 
เงินกู้ยมืจากบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
เงินกู้ยมืระยะส้ัน        
บริษัทย่อย        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  716,300  841,400 
เพิ่มข้ึน -  -  1,873,490  1,470,300 
ลดลง -  -  (1,346,800)  (1,435,500) 
ณ วนัที ่30 มิถุนายน -  -  1,242,990  876,200 

        
กจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 61,069  60,261  -  - 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน 4,739  (2,457)  -  - 
ณ วนัที ่30 มิถุนายน 65,808  57,804  -  - 

        

รวมเงินกู้ยมืจากบุคคลหรือกจิการที ่        

   เกีย่วข้องกนั        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 61,069  60,261  716,300  841,400 
เพิ่มข้ึน -  -  1,873,490  1,470,300 
ลดลง -  -  (1,346,800)  (1,435,500) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน 4,739  (2,457)  -  - 
ณ วนัที ่30 มิถุนายน 65,808  57,804  1,242,990  876,200 

 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาส าคญัทีท่ ากบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
สัญญาเช่าระยะยาว 
 

บริษัท 
 
ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาต่างตอบแทนระหวา่งบริษทักบั บริษทั เซ็นทรัลอินเตอร์พฒันา จ ากดั (“CID”) ซ่ึงท าสัญญา
เช่าท่ีดินระยะยาวกบัการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) บริษทัไดรั้บสิทธิในการก่อสร้างอาคารโรงแรมบนท่ีดินท่ี
เช่าช่วงจาก CID และสามารถด าเนินกิจการโรงแรมเพือ่ประโยชนข์องบริษทัจนถึงวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2551 สญัญาน้ีต่อ
อายไุดอี้กคร้ังละ 10 ปี  
 
เม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 2551 ซ่ึงเป็นวนัครบก าหนดของสัญญาต่างตอบแทนดงักล่าว บริษทัตอ้งโอนส่ิงปลูกสร้างบน
ท่ีดินท่ีเช่าช่วง ส่วนติดตั้งและปรับปรุง รวมถึงอุปกรณ์บางส่วนใหแ้ก่ รฟท.ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัครบก าหนด
สญัญาเป็นจ านวน 23.9 ลา้นบาท เป็นผลใหบ้ริษทัมีขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยใ์นจ านวนเดียวกนั 
 
เม่ือวนัท่ี 9 ธันวาคม 2551 บริษทัไดรั้บแจง้จาก CID ว่า CID ไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าท่ีดินและอาคารฉบบัใหม่ โดยมี
ระยะเวลาการเช่า 20 ปีกบั รฟท. แลว้ ดงันั้น บริษทัจึงไดเ้ขา้ลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงกบั CID เพื่อรักษาสิทธิและ
ยนืยนัการใชสิ้ทธิในการเขา้ท าสญัญาเช่าช่วงใหม่กบั CID โดย CID ไดแ้จง้ใหบ้ริษทัจ่ายเงินประกนัสิทธิการเช่าท่ีดิน
และอาคารโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว จ านวน 95 ลา้นบาท ในวนัท่ี CID เขา้ท าสญัญาเช่ากบั รฟท. 
 
ในปี  2552 บริษทัท าสัญญาเช่าช่วงทรัพยสิ์น ซ่ึงประกอบดว้ย อาคารโรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ 
(เดิมช่ือ โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว) และส่วนปรับปรุงอาคารโรงแรม พร้อมทั้งทรัพยสิ์นครุภณัฑ ์กบั CID 
(“ผูใ้ห้เช่าช่วง”) เป็นระยะเวลา 20 ปี และจะส้ินสุดลงในวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2571 บริษทัจะตอ้งจ่ายค่าผลประโยชน์ตอบ
แทนการไดสิ้ทธิเช่าช่วงและค่าเช่าส าหรับการเช่าช่วงสินทรัพยร์ายปีใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าช่วงตลอดอายสุัญญาเช่าเป็นจ านวน
เงินรวม 2,556 ลา้นบาท นอกจากน้ี บริษทัจะตอ้งจ่ายค่าเช่าครุภณัฑใ์หแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าช่วงตลอดอายสุญัญาเช่าเป็นจ านวน
เงินรวม 31 ลา้นบาท โดยบริษทับนัทึกค่าเช่าครุภณัฑเ์ป็นสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน   
 
ทรัพยสิ์นท่ีเช่าท่ีบริษทัไดด้ าเนินการบูรณะพฒันา ปรับปรุงหรือก่อสร้าง แกไ้ข ดดัแปลง ต่อเติม ซ่อมแซมหรือสร้าง
ทดแทนทรัพยสิ์นเดิมตามสัญญาน้ี ให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ รฟท. ทนัทีท่ีมีการด าเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จ 
นอกจากน้ี บริษทัตอ้งส่งมอบครุภณัฑท่ี์เช่าตามรายการในสญัญาเช่าใหแ้ก่ รฟท. เม่ือส้ินสุดสญัญาเช่าตามสภาพตาม
สมควรและอายกุารใชง้านในขณะนั้น 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษัทย่อย 
 

โครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บชี รีสอร์ท สมุย 
 

สัญญาระหว่างบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย กับกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 
 

เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2551 บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อยไดเ้ขา้ท าสัญญาต่างๆ                     
ท่ีเก่ียวกบัท่ีดิน และอาคารโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย (ช่ือเดิมคือ โรงแรมเซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท) 
กบักองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (“CTARAF”) โดยมีสาระส าคญั
ต่อไปน้ี 
 

1 บริษทั เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จ ากดั (“CSBR”) ไดท้  าสัญญาเช่าท่ีดินกบั CTARAF เพื่อให้ CTARAF เช่า
ท่ีดินเป็นระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วนัท่ีคู่สัญญาไดน้ าสัญญาเช่าไปจดทะเบียนการเช่า (วนัท่ี 26 กนัยายน 
2551) ทั้งน้ี CTARAF ตกลงช าระค่าเช่าท่ีดินเป็นจ านวนทั้งส้ิน 1,500 ลา้นบาท โดยช าระทั้งจ านวนในวนัจด
ทะเบียนการเช่า CSBR บนัทึกรายการดงักล่าวเป็นรายไดรั้บล่วงหน้ารอตดับญัชีในงบแสดงฐานะการเงิน
ของบริษทัยอ่ย และทยอยตดับญัชีเป็นรายไดโ้ดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 30 ปี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 
2558 รายได้รับล่วงหน้ารอการตดับญัชีมีจ านวน 1,161.7 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2557: 1,186.7 ล้านบาท)    
ในงบการเงินรวม 

 

2 บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) (“CPH”) ไดท้  าสัญญาเช่าอาคารส่ิงปลูกสร้างโรงแรมเซ็นทารา
แกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั CTARAF เพื่อให ้CTARAF 
เช่าเป็นระยะเวลา 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีคู่สญัญาไดน้ าสญัญาเช่าไปจดทะเบียนการเช่า (วนัท่ี 26 กนัยายน 2551) 
ทั้ งน้ี CTARAF ตกลงช าระค่าเช่าอาคารเป็นจ านวนทั้ งส้ิน 1,510 ล้านบาท โดยช าระทั้ งจ านวนในวนัจด
ทะเบียนการเช่า CPH บันทึกรายการดังกล่าวเป็นรายได้รับล่วงหน้ารอตดับัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน    
เฉพาะกิจการ และทยอยตดับญัชีเป็นรายไดโ้ดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 30 ปี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 
2558 รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชีมีจ านวน 1,169.6 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2557: 1,194.7 ล้านบาท) 

 

 ภายใตส้ัญญาเช่าอาคารส่ิงปลูกสร้าง CPH ตกลงและรับรองว่า ภายในระยะเวลา 4 ปีนบัจากวนัจดทะเบียน
การเช่า CTARAF จะมีรายไดค่้าเช่าจากการน าทรัพยสิ์นท่ีเช่าไปหาผลประโยชน์ ไม่น้อยกว่ารายไดค่้าเช่า
ประกนัสะสม ตามจ านวนเงินท่ีระบุในสัญญา โดยหาก CTARAF มีรายไดค่้าเช่าสะสมนอ้ยกว่ารายไดค่้าเช่า
ประกนัสะสมตามสัญญา CPH ตกลงจะช าระเงินให้ CTARAF ในจ านวนเท่ากบัส่วนต่างระหว่างรายไดค่้า
เช่าสะสมของกองทุนรวม ลบดว้ยรายไดค่้าเช่าประกนัสะสม  
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 เม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม 2551 CPH และ CSBR ได้ท าสัญญาเก่ียวกับการประกันรายได้ของ CTARAF โดย 
CSBR ในฐานะผูใ้ห้เช่าท่ีดินซ่ึงได้รับประโยชน์ส่วนหน่ึงจากการเช่าทรัพยสิ์นของ CTARAF ตกลงร่วม
รับประกันรายได้ค่าเช่า โดยหาก CPH ตอ้งช าระเงินใดๆ ให้แก่ CTARAF ภายใตเ้ง่ือนไขการรับประกัน
ขา้งตน้ CSBR ตกลงจะช าระเงินค่ารับประกนับางส่วนใหแ้ก่ CPH ตามอตัราร้อยละท่ีก าหนดในสญัญา 

 

 ทั้งน้ี หาก CTARAF ประสงคจ์ะต่ออายสุัญญาเช่าท่ีดิน และสัญญาเช่าอาคาร ตามขอ้ 1 และขอ้ 2 ขา้งตน้ ไปอีก
นบัจากวนัครบระยะเวลาการเช่า CTARAF ตอ้งแจง้ความประสงคด์งักล่าวใหแ้ก่ CSBR และ CPH แลว้แต่กรณี 
ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายในปีท่ี 26 นับจากปีแรกของระยะเวลาการเช่า และคู่สัญญาจะร่วมกนัเจรจา
รายละเอียดในการต่ออายสุญัญาเช่าใหแ้ลว้เสร็จภายในปีท่ี 27 นบัจากปีแรกของระยะเวลาการเช่า 

 

3 CSBR ได้ท าสัญญาซ้ือขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ท่ีได้ติดตั้งใช้งานอยู่ในโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช                    
รีสอร์ท สมุย กบั CTARAF โดย CTARAF ตกลงช าระค่าตอบแทนการรับโอนกรรมสิทธ์ิในเฟอร์นิเจอร์และ
อุปกรณ์ดงักล่าว เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 80 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยช าระทั้งจ านวนในวนัโอน
กรรมสิทธ์ิ (วนัท่ี 26 กนัยายน 2551) 

 

4 CTARAF ไดท้ าสัญญาเช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุยกบั บริษทั เซ็นทรัลสมุย
โฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จ ากัด (“CSHM”) เพื่อให้เช่าท่ีดิน อาคารและระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ท่ี
เก่ียวขอ้ง และเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์แก่ CSHM เพื่อให้ CSHM ใช้ในการด าเนินธุรกิจโรงแรม โดยมี
ระยะเวลาการเช่า 3 ปี นับจากวนัท่ี 26 กันยายน 2551 ทั้ งน้ี CTARAF ตกลงให้ค  ามัน่แก่ CSHM เพื่อให้ 
CSHM มีสิทธิเช่าทรัพยท่ี์เช่าต่อไปอีก 3 ปีนับจากวนัท่ีครบระยะเวลาการเช่า โดย CSHM ต้องแจ้งให้ 
CTARAF ทราบถึงการใชสิ้ทธิตามค ามัน่ให้สิทธิการเช่าล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ก่อนวนัครบระยะเวลาการเช่า ตามสัญญาฉบบัน้ี CSHM ตกลงช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าเช่า
คงท่ี ในอตัรารวม 225 ลา้นบาทต่อปี และค่าเช่าแปรผนั ซ่ึงคิดเป็นร้อยละตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญาของ
รายไดห้ลงัหกัตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ และค่าเช่าคงท่ี 

 

ทั้งน้ี ตามสัญญาเช่าช่วงและสัญญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง CSHM ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขในสัญญา เช่น ส่งมอบ
เอกสาร และข้อมูลต่างๆ ตามท่ีระบุในสัญญา เปิดบัญชีและด ารงบัญชีเงินฝากต่างๆ รวมทั้ งโอนสิทธิ
เรียกร้องในบญัชีเงินฝากดงักล่าวให้แก่ CTARAF ไม่ก่อหน้ีเพิ่มเติม ขาย จ าหน่าย ให้เช่า ก่อภาระผูกพนัใน
ทรัพยสิ์นไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ใหเ้งินกู ้ลงทุนใดๆ ยกเวน้ไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก 
CTARAF 
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 แต่ในกรณีท่ี CSHM แสดงให้ CTARAF เห็นไดว้่ามีเหตุการณ์ใดๆ เป็นเหตุการณ์ท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุม

หรือป้องกันของ CSHM และเหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโรงแรมของ 
CSHM ในทางลบอย่างมีนัยส าคญั โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดข้ึนเป็นกรณีชั่วคราว (“กรณีเหตุสุดวิสัย
ชัว่คราว”) และส่งผลให้ CSHM ไม่สามารถช าระค่าเช่าคงท่ีให้แก่ CTARAF ตามจ านวนและระยะเวลาท่ี
ก าหนดในสัญญาเช่าช่วง ให ้CSHM ช าระค่าเช่าใหแ้ก่ CTARAF ในจ านวนเท่ากบัร้อยละ 100 ของก าไรก่อน
หักดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (“EBITDA”) ท่ีค  านวณไดจ้ากการประกอบธุรกิจโรงแรม 
ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวโดยไม่ถือวา่ CSHM เป็นผูผ้ดินดัช าระหน้ี 

 

 ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา CSHM ประสบกบัเหตุการณ์ท่ีไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมหรือป้องกนัไดข้อง CSHM  
ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของโรงแรมในทางลบอย่างมีนยัส าคญั เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ
โลก ความวุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศไทย และการเปล่ียนแปลงของสัดส่วนของประเภทลูกคา้ท าให ้  
อุปสงคข์องห้องพกัมีสัดส่วนลดลง ท าให้ CSHM ไม่สามารถมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามท่ีคาดการณ์ได ้
เน่ืองจากสถานการณ์ของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของสมุย ภายหลงัการจดัตั้ง CTARAF เปล่ียนแปลงไปอยา่ง
มีนัยส าคญัจากสถานการณ์ก่อนจดัตั้ง CTARAF CSHM จึงจดัท าหนังสือลงวนัท่ี 3 กนัยายน 2556 ส่งให้
CTARAF เพื่อแสดงความจ านงขอใชสิ้ทธิตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 3.3 ของสัญญาเช่าช่วงในการช าระค่าเช่าใน
จ านวนร้อยละ 100 ของก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (“EBITDA”) 

 

 ภายหลงัจากท่ีไดแ้จง้ขอ้เท็จจริงดงักล่าวแก่ CTARAF CTARAF ไดพ้ิจารณาถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยได้
ประชุมร่วมกบั CSHM เพื่อพิจารณายืนยนัขอ้เท็จจริงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนั รวมถึงไดร่้วมกนัแต่งตั้งบริษทั 
โจนส์ แลง ลาซาลล ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อศึกษาสภาวะตลาดของโรงแรมบนเกาะสมุย ตั้งแต่ปี 2550 ถึงปี 
2555 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นแก่ CTARAF เก่ียวกบัเหตุการณ์ดงักล่าวและสภาวการณ์ของการประกอบ
ธุรกิจโรงแรม รวมถึงไดแ้ต่งตั้งท่ีปรึกษากฎหมายอิสระ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกบัสิทธิและหน้าท่ี
ของ CSHM และ CTARAF และ CTARAF ได้มีหนังสือลงวันท่ี 16 พฤษภาคม 2557 ส่งให้ CSHM ว่า
CTARAF มีความเห็นว่าเหตุการณ์ดงักล่าวอยูน่อกเหนือความควบคุมหรือป้องกนัของ CSHM และก่อใหเ้กิด
ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย ในทางลบอย่างมีนยัส าคญั โดย
เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนชั่วคราว และเป็นเหตุให้ CSHM ไม่สามารถช าระค่าเช่าคงท่ีให้แก่
CTARAF ตามจ านวนและระยะเวลาท่ีก าหนดในสัญญาเช่าช่วงได ้ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขแห่งการปรับค่าเช่า
ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 3.3 ของสัญญาเช่าช่วง ซ่ึง CSHM มีสิทธิช าระค่าเช่าให้แก่ CTARAF ในจ านวนเท่ากบั
ร้อยละ 100 ของก าไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายของ CSHM (“EBITDA”) 
นบัตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ถึงเดือนกนัยายน 2557 ซ่ึงเป็นระยะเวลาส้ินสุดรอบการเช่าของสัญญาเช่าช่วง
ดงักล่าว  
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 เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2558 บริษทัจดัการของ CTARAF ไดช้ี้แจงว่า ในการต่ออายสุัญญาเช่าช่วงซ่ึงส้ินสุดในเดือน
กนัยายน 2557 นั้น CTARAF และ CSHM ยงัคงไม่สามารถตกลงอตัราค่าเช่าใหม่ร่วมกนัได ้ซ่ึงบริษทัจดัการอยู่
ระหวา่งการเจรจา และพิจารณาแนวทางอ่ืนๆ รวมถึงกระบวนการสรรหาผูเ้ช่าช่วงท่ีเหมาะสม  

 
 เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2558 บริษทัจดัการของ CTARAF ไดช้ี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษทัจดัการไดด้ าเนินการประกาศ

การสรรหาผูเ้ช่าช่วงโรงแรมและก าหนดให้ผูส้นใจเขา้ยื่นซองประมูล ซ่ึงคาดว่ากระบวนการพิจารณาสรรหา                          
ผูเ้ช่าช่วงท่ีเหมาะสมจะเสร็จส้ินไดภ้ายในวนัท่ี 14 สิงหาคม 2558  

 
 ทั้งน้ี ถึงแมส้ัญญาเช่าช่วงจะครบอายลุงก็ตาม แต่ในช่วงระหว่างระยะเวลาดงักล่าวจนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 

CSHM ยงัคงครอบครองและประกอบกิจการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย ซ่ึงถือเป็นการ
ครอบครองและการใชง้านโดยไม่มีสัญญาเช่าท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร CSHM จึงบนัทึกค่าเช่าในจ านวนร้อยละ
100 ของก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (“EBITDA”) ซ่ึงอาจมีความแตกต่างหาก
มีการตกลงค่าเช่าใหม่ 

 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวลิด์ จ ากดั 
 
เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2548 บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จ ากดั (“CWH”) ไดท้ าสัญญาเช่าช่วงท่ีดินและอาคารใน
ส่วนของโรงแรมจากกองทุนรวมธุรกิจไทย 4 (“กองทุน”) เพื่อพฒันาและใช้ประกอบการด าเนินธุรกิจเก่ียวกบั
โรงแรมหรือธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง CWH ตอ้งจ่ายค่าเช่าล่วงหนา้และค่าเช่ารายปีใหแ้ก่กองทุนตลอดอายขุองสญัญาซ่ึง
ส้ินสุดวนัท่ี 22 ธันวาคม 2575 เป็นจ านวนเงิน 1,188.8 ลา้นบาท ทั้งน้ี CWH ไดช้ าระค่าเช่าล่วงหน้าเม่ือลงนามใน
สัญญาเป็นจ านวนเงิน 275.ลา้นบาท ซ่ึงบนัทึกเป็นสิทธิการเช่าในงบแสดงฐานะการเงินรวม ในระหว่างงวดสาม
เดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 CWH ไดบ้นัทึกค่าเช่าเป็นจ านวน 8.3 ลา้นบาท และ 16.5 ลา้นบาท 
ตามล าดบั (งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถนุายน 2557: 7.9 ล้านบาท และ 15.8 ล้านบาท ตามล าดับ) 

 
สัญญาขา้งตน้ก าหนดให้อาคารและส่ิงปลูกสร้างใด ๆ ท่ี CWH ไดซ่้อมแซม ปรับปรุงหรือก่อสร้างข้ึนบนท่ีดินท่ี    
เช่าช่วงให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของเจา้ของทรัพยสิ์นคือส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ทนัทีท่ีการซ่อมแซม 
ปรับปรุงหรือก่อสร้างดงักล่าวเสร็จส้ิน 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาบริการระยะยาว 
  

บริษัท 
 

เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2547 บริษทัไดท้ าสัญญาค่าตอบแทนการจดัการกบับริษทัยอ่ย โดยสัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบั
ใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2547 ค่าตอบแทนการจดัการดงักล่าวก าหนดช าระเป็นรายไตรมาส ทั้งน้ี คู่สัญญามีสิทธิท่ี
จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือลดงานท่ีด าเนินการน้ี หรือเพิ่มหรือลดเงินค่าตอบแทนโดยจะตอ้งท าความตกลงเป็น
หนงัสือ รายละเอียดของสญัญาดงักล่าวมีดงัน้ี 
 

- บริษทัไดท้ าสัญญาค่าตอบแทนการจดัการส าหรับบริษทัย่อย 7 แห่งในกลุ่มโรงแรมเพื่อบริหารงานกิจการ
โรงแรม ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนการจดัการในอตัราเป็นร้อยละท่ีก าหนดไวใ้น
สญัญาของรายไดสุ้ทธิจากการใหบ้ริการโดยแยกเป็นค่าบริหารจดัการและค่าจดัการการตลาด 

 

- บริษทัไดท้ าสัญญาค่าตอบแทนการบริหารงานกบับริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั (“CRG”) ส าหรับ
การบริหารงานของ CRG ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนการจดัการเป็นจ านวนเงินคงท่ี
เป็นรายเดือน 

 

เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2551 บริษทัได้ท าสัญญาการจดัการกบับริษทั เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเมน้ท ์จ ากดั เพื่อ
ให้บริการบริหารงานโรงแรมเป็นระยะเวลา 30 ปี นบัจากวนัท่ีในสัญญา บริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนการจดัการใน
อตัราท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา 
 

เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554 บริษทัไดท้ าสัญญาการจดัการกบับริษทั โรงแรมกะรน
ภูเก็ต จ ากดั และบริษทั โรงแรมกะตะภูเก็ต จ ากดั เพื่อให้บริการบริหารงานโรงแรมเป็นระยะเวลา 5 ปี สัญญาจะ
ส้ินสุดในเดือนมีนาคม 2559 และเดือนพฤษภาคม 2559 ตามล าดบั สัญญาดงักล่าวสามารถต่ออายอุตัโนมติัไดอี้ก 5 
ปี ภายใตส้ญัญาดงักล่าว บริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนการจดัการในอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา 
 

เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2557 บริษทัไดท้ าสัญญาการบริการกบับริษทั หา้งเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนทส์โตร์ จ ากดั มีก าหนด 
1 ปี เพื่อรับขอ้มูลทางธุรกิจและค าแนะน าต่าง ๆ อนัเก่ียวกบัการตดัสินใจท่ีเป็นประโยชน์ บริษทัตกลงจ่ายค่าบริการ
ในอตัราเดือนละ 1,000,000 บาท สัญญาดงักล่าวสามารถต่ออายอุตัโนมติัไดทุ้ก 1 ปี โดยท่ีอตัราค่าบริการจะเพิ่มข้ึน
ในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษัทย่อย 
 

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จ ากดั (“CHY”) ไดท้ าสัญญาให้เช่าและให้บริการกบับริษทั สรรพสินคา้เซ็นทรัล 
จ ากดั มีก าหนดเวลา 30 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2567 โดยบริษทั สรรพสินคา้เซ็นทรัล จ ากดั ไดต้กลงเช่าส่วน
หน่ึงของอาคารของ CHY เพื่อใชป้ระกอบกิจการศูนยก์ารคา้ โดย CHY มีรายไดร้วมประมาณ 428 ลา้นบาท ตลอด
อายขุองสัญญา ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชีมีจ านวน 133.3 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2557: 140.4 ล้านบาท) ในงบการเงินรวม 
 

เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2555 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั ไดท้ าสัญญาการบริการกบับริษทั หา้งเซ็นทรัล 
ดีพาร์ทเมนทส์โตร์ จ ากดั มีก าหนด 1 ปี เพื่อรับขอ้มูลทางธุรกิจและค าแนะน าต่างๆ อนัเก่ียวกบัการตดัสินใจท่ีเป็น
ประโยชน์ โดยบริษทัตกลงจ่ายค่าบริการในอตัราเดือนละ 500,000 บาท สัญญาดงักล่าวสามารถต่ออายอุตัโนมติัได้
ทุก 1 ปี โดยท่ีอตัราค่าบริการจะเพิ่มข้ึนในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี 
 

สัญญาเช่าและบริการระยะยาว 
 

บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั (“CRG”) มีสัญญาเช่าและบริการระยะยาวกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเวลา                   
3 - 30 ปี จนถึงปี 2566 ตามเง่ือนไขของสัญญา CRG จะตอ้งจ่ายค่าเช่าและบริการเป็นยอดคงท่ีรายเดือน หรือคิดเป็น                   
ร้อยละของยอดขาย ดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2558  2557 

 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน (เฉพาะค่าเช่าและบริการคงทีแ่ละ 
   ค่าเช่าขัน้ต ่า) 

 

  
ภายในหน่ึงปี 420,486  479,885 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 313,075  367,988 
หลงัจากหา้ปี 4,878  5,756 
รวม 738,439  853,629 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ภาระค า้ประกนัตามสัญญาระหว่างกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

บริษัท 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษทัไดค้  ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร วงเงินการขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต
และการค ้ าประกัน อ่ืนของบริษัทย่อยแห่งหน่ึงต่อธนาคารในประเทศเป็นจ านวนเงินรวม .30.ล้านบาท                         
(31 ธันวาคม 2557: 32 ล้านบาท) 
 

บริษทัไดค้  ้าประกนัการช าระหน้ีของบริษทัยอ่ยสามแห่งกบัสถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่งในวงเงินค ้าประกนั 
ไม่น้อยกว่า 4,190 ล้านบาท  ณ  วนัท่ี  30 มิถุนายน  2558 เงินกู้ดังกล่าวมียอดคงเหลือจ านวน  2,291 ล้านบาท  
(31 ธันวาคม 2557: 2,047 ล้านบาท) 
 

บริษัทย่อย 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั มีภาระผูกพนัต่อสถาบนัการเงินเก่ียวกบัการ                      
ค  ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและวงเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง เป็นจ านวนเงินรวม 55.8    
ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2557: 55.8 ล้านบาท) 
 

4 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 หมายเหต ุ 2558  2557  2558  2557 
  (พันบาท) 
ลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืนๆ  327,963  536,991  58,661  92,249 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (8,408)  (5,602)  (419)  (898) 
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  319,555  531,389  58,242  91,351 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  291,356  232,414  17,967  17,125 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขายจ่ายล่วงหนา้  12,687  42,772  -  - 
เงินจ่ายล่วงหนา้ใหผู้ข้ายวตัถุดิบ  40,353  28,821  -  - 
ลูกหน้ีอ่ืน  189,786  149,178  83,120  68,319 
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 77,166  46,853  62,402  128,431 
รวม  930,903  1,031,427  221,731  305,226 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2558  2557  2558  2557 
กจิการอ่ืนๆ (พันบาท) 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 190,266  377,485  47,072  81,563 
เกินก าหนดช าระ:        
นอ้ยกวา่ 3 เดือน 68,057  111,277  6,219  8,575 
3 - 6   เดือน 61,231  38,299  2,072  743 
6 - 12 เดือน 5,626  3,322  1,514  73 
มากกวา่ 12 เดือน 2,783  6,608  1,784  1,295 

 327,963  536,991  58,661  92,249 
หัก  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (8,408)  (5,602)  (419)  (898) 
สุทธิ 319,555  531,389  58,242  91,351 

 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
หน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ)         
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน (788)  (3,084)  (7)  - 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2,806  (977)  (479)  419 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 45 วนั 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 เงนิลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
บริษัทร่วม        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 724,812  802,751  787,413  796,933 
ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 28,109  17,804  -  - 
รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุน  -  (9,520)  -  (9,520) 
รายไดเ้งินปันผล (12,975)  (9,733)  -  - 
ณ วนัที ่30 มิถุนายน 739,946  801,302  787,413  787,413 

        
การร่วมค้า        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  95,529  -  60,000 
ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ -  7,224  -  - 
ณ วนัที ่30 มิถุนายน -  102,753  -  60,000 

        
รวม        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 724,812  898,280  787,413  856,933 
ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและ        
   การร่วมคา้ 28,109  25,028  -  - 
รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุน  -  (9,520)  -  (9,520) 
รายไดเ้งินปันผล (12,975)  (9,733)  -  - 
ณ วนัที ่30 มิถุนายน 739,946  904,055  787,413  847,413 

        
 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 
  ประเทศท่ี สดัส่วน        มูลค่าตาม  มูลค่ายติุธรรมส าหรับ  เงินปันผลส าหรับงวด 
 ลกัษณะธุรกิจ กิจการจดัตั้ง ความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย  หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนฯ  หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
   30 31  30 31  30  31  30  31  30  31  30  30 
   มิถุนายน ธนัวาคม  มิถุนายน ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  มิถุนายน 
   2558 2557  2558 2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัร่วม                        

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์รงแรม 
 และรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 

ลงทุนในสิทธิ 
 การเช่าอสงัหา 
 ริมทรัพย ์ ไทย 25.3 25.3 

  
 
 

3,110,464 3,110,464 

 

787,413 

 

787,413 

  
 
 

739,946 

 

724,812 

  
 
 

373,030 

 

320,602 

  
 
 

12,975 

  
 
 

9,733 
รวม         787,413  787,413  739,946  724,812      12,975  9,733 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
สัดส่วนความเป็น

เจา้ของ 
 

ทุนช าระแลว้ 
 

ราคาทุน  การดอ้ยค่า 
 

ราคาทุน - สุทธิ  
มูลค่ายติุธรรมส าหรับ 
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนฯ  

เงินปันผลส าหรับงวด 
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

 30 31  30 31  30  31  30  31  30  31  30  31  30  30 
 มิถุนายน ธนัวาคม  มิถุนายน ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  มิถุนายน 
 2558 2557  2558 2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 
 (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัร่วม                          

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์
 โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 25.3     25.3 

 

3,110,464 3,110,464  787,413 

 

787,413  - 

 

-  787,413 

 

787,413  373,030  320,602  12,975  9,733 
รวม       787,413  787,413  -  -  787,413  787,413      12,975  9,733 

 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

      ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558  2557 
 (พันบาท) 
      ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,907,582  4,737,582 
      เงินลงทุนเพิ่ม 15,000  - 

      ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 4,922,582  4,737,582 

 
เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2558 บริษทั โคซ่ี โฮเตล็ จ ากดั ไดเ้รียกช าระค่าหุน้เพิ่มเติมจ านวน 300,000 หุน้ หุน้ละ 50 บาท 
รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 15 ลา้นบาท  



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 
 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วนความเป็น

เจา้ของ 
 

ทุนช าระแลว้ 
 

ราคาทุน 
 

การดอ้ยค่า 
 

ราคาทุน - สุทธิ 
 เงินปันผลส าหรับ 

งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
  30 31  30 31  30  31  30  31  30  31  30  30 
  มิถุนายน ธนัวาคม  มิถุนายน ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  มิถุนายน 
  2558 2557  2558 2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัย่อยทางตรง                       
บริษทั เซ็นทรัลสมุย                       
 บีชรีสอร์ท จ ากดั  โรงแรม 100 100  250,000 250,000  394,383  394,383  -  -  394,383  394,383  -  80,000 
บริษทั เซ็นทรัลกะรน                       
 วิลเลจ จ ากดั  โรงแรม 100 100  150,000 150,000  76,500  76,500  -  -  76,500  76,500  -  - 
บริษทั เซ็นทรัลกระบ่ี เบย ์                       
 รีสอร์ท จ ากดั  โรงแรม 100 100  500,000 500,000  500,000  500,000  -  -  500,000  500,000  -  - 
บริษทั เซ็นทรัลหวัหิน                       
 บีชรีสอร์ท จ ากดั  โรงแรม 63.9 63.9  185,000 185,000  198,905  198,905  -  -  198,905  198,905  47,324  47,322 
บริษทั โรงแรม                       
 เซ็นทรัลเวิลด ์จ  ากดั โรงแรม 100 100  1,800,000 1,800,000  1,800,000  1,800,000  -  -  1,800,000  1,800,000  -  - 
บริษทั โรงแรม                       
 เซ็นทรัลเกาะกูด จ ากดั โรงแรม 100 100  120,000 120,000  120,000  120,000  -  -  120,000  120,000  -  - 
บริษทั เซ็นทรัล ลงทุนใน                      
 โฮเตล็แมนเนชเมน้ท ์จ ากดั   บริษทัอ่ืน 100 100  250,000 250,000  250,000  250,000  (210,000)  (210,000)  40,000  40,000  -  - 
บริษทั เซ็นทรัล อาหารและ                        
 เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั   เคร่ืองด่ืม 100 100  620,000 620,000  669,607  669,607  -  -   669,607   669,607  20,000  - 
                       



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วนความเป็น

เจา้ของ 
 

ทุนช าระแลว้ 
 

ราคาทุน 
 

การดอ้ยค่า 
 

ราคาทุน - สุทธิ 
 เงินปันผลส าหรับ 

งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
  30 31  30 31  30  31  30  31  30  31  30  30 
  มิถุนายน ธนัวาคม  มิถุนายน ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  มิถุนายน 
  2558 2557  2558 2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัย่อยทางตรง                       
บริษทั ทริปเปิลไนน์  ไม่ไดป้ระกอบ                      
 เดคคอร์ จ  ากดั   กิจการ 100 100  80,000 80,000  80,000  80,000  -  -  80,000  80,000  -  - 
บริษทั เซ็นทรัลสมุย                       
 โฮเตล็แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั โรงแรม 100 100  1,250 1,250  1,250  1,250  -  -  1,250  1,250  -  - 
บริษทั เซ็นทารา                 

อินเตอร์เนชัน่แนล                 
แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั 

ลงทุนในบริษทั
 อ่ืนและรับ
 บริหารโรงแรม 

 
 

100 

 
 

100 

  
 

150,000 

 
 

150,000 

  
 

150,000 

  
 

150,000 

 

- 

 

- 

  
 

150,000 

  
 

150,000 

 

- 

 

- 
บริษทั เอส. พี. เรียลต้ี หาด

ฝร่ัง รีสอร์ท จ ากดั 
ไม่ไดป้ระกอบ
 กิจการ 

 
100 

 
100 

  
88,500 

 
88,500 

  
88,500 

  
88,500 

 
- 

 
- 

  
88,500 

  
88,500 

 
- 

 
- 

บริษทั เอส. พี. เรียลต้ีพทัยา 
บีช จ ากดั 

ไม่ไดป้ระกอบ
 กิจการ 

 
100 

 
100 

  
80,000 

 
80,000 

  
80,000 

  
80,000 

 
- 

 
- 

  
80,000 

  
80,000 

 
- 

 
- 

บริษทั เซ็นวารี เฮลต้ี สปา   
จ ากดั 

ไม่ไดป้ระกอบ
 กิจการ 

 
100 

 
100 

  
1,000 

 
1,000 

  
1,000 

  
1,000 

 
- 

 
- 

  
1,000 

  
1,000 

 
- 

 
- 

บริษทั เซ็นทรัล บางกอก ไม่ได ้                      
 คอนเวนชัน่และ  ประกอบ                      
 เอก็ซิบิชัน่ จ  ากดั     กิจการ 100 100  1,000 1,000  1,000  1,000  -  -  1,000  1,000  -  - 
บริษทั เซ็นทารา                       
 อินเตอร์เนชัน่แนล                       
 แมนเนจเมน้ท ์ รับบริหาร                      
 (ประเทศไทย) จ ากดั  โรงแรม 100 100  25,000 25,000  25,000  25,000  -  -  25,000  25,000  -  13,000 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วนความเป็น

เจา้ของ 
 

ทุนช าระแลว้ 
 

ราคาทุน 
 

การดอ้ยค่า 
 

ราคาทุน - สุทธิ 
 เงินปันผลส าหรับ 

งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
  30 31  30 31  30  31  30  31  30  31  30  30 
  มิถุนายน ธนัวาคม  มิถุนายน ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  มิถุนายน 
  2558 2557  2558 2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
                       

บริษทัย่อยทางตรง                       
บริษทั โรงแรมกะรน                       
 ภูเกต็ จ  ากดั โรงแรม 99.3 99.3  520,000 520,000  479,187  479,187  -  -  479,187  479,187  -  - 
                                        
บริษทั โคซ่ี โฮเตล็ จ  ากดั 

ไม่ไดป้ระกอบ
 กิจการ 

 
100 

 
100 

  
30,000 

 
15,000 

  
30,000 

  
15,000 

 
- 

 
- 

  
30,000 

  
15,000 

 
- 

 
- 

บริษทั เซ็นทารา อิมพอร์ต-
เอก็ซพอร์ต จ ากดั 

ธุรกิจน าเขา้
 และส่งออก 

 
100 

 
100 

  
1,000 

 
1,000 

  
1,000 

  
1,000 

 
- 

 
- 

  
1,000 

  
1,000 

 
- 

 
- 

บริษทั โคซ่ี โฮเตล็ แมนเนจ
เมน้ท ์จ  ากดั 

ไม่ไดป้ระกอบ
 กิจการ 

 
100 

 
100 

  
1,250 

 
1,250 

  
1,250 

  
1,250 

 
- 

 
- 

  
1,250 

  
1,250 

 
- 

 
- 

บริษทั เซ็นทาราลอยลัต้ี 
มาร์เกต็ต้ิง จ  ากดั 

จดัหาสิทธิพิเศษ 
 ใหก้บัลูกคา้ 

 
100 

 
100 

  
12,500 

 
12,500 

  
12,500 

  
12,500 

 
- 

 
- 

  
12,500 

  
12,500 

 
- 

 
- 

 
บริษทั ศูนยก์ารเรียนรู้         
 เซ็นทารา จ ากดั 

ศูนยฝึ์กอบรม
 และพฒันา
 บุคลากร 

 
 

100 

 
 

100 

  
 

2,500 

 
 

2,500 

  
 

2,500 

  
 

2,500 

 

- 

 

- 

  
 

2,500 

  
 

2,500 

 

- 

 

- 
บริษทั โรงแรมกะตะภูเกต็ จ  ากดั โรงแรม 99 99  120,000 120,000  170,000  170,000  -  -  170,000  170,000  -  - 
รวม        5,132,582  5,117,582  (210,000)  (210,000)  4,922,582  4,907,582  67,324  140,322 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนความเป็นเจา้ของ 
 

ทุนช าระแลว้ 
 

ราคาทุน 
 

การดอ้ยค่า 
 

ราคาทุน-สุทธิ 
 เงินปันผลส าหรับ 

งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
  30 31  30 31  30  31  30  31  30  31  30  30 
  มิถุนายน ธนัวาคม  มิถุนายน ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  มิถุนายน 
  2558 2557  2558 2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทัย่อยทางอ้อม                       
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัล          

สุคนธา จ ากดั โรงแรม 100 100 
  

145,000 
 

145,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
บริษทั เซ็นทรัลสมุย               

วิลเลจ จ ากดั โรงแรม 100 100 
  

55,000 
 

55,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัล                      

แม่สอดฮิลล ์จ  ากดั โรงแรม 98.4 98.4 
  

190,000 
 

190,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
บริษทั ซีอาร์จี                                          

แมนูแฟคเจอร่ิง จ  ากดั 
อาหารและ
 เคร่ืองด่ืม 100 100 

  
160,000 

 
160,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

บริษทั เซ็นทรัลบริการ ซกัรีด             
จ ากดั 

ไม่ไดป้ระกอบ
 กิจการ 100 100 

 

1,500 1,500 

  
- 

 

- 

  
- 

  
- 

  
- 

 

- 

 

- 

 

- 
บริษทั ซีอาร์จี อินเตอร์                                

เนชัน่แนล ฟู้ด จ  ากดั 
อาหารและ
  เคร่ืองด่ืม 100 100 

  
160,000 

 
160,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

บริษทั เอส.พี. เรียลต้ี                                         
ลนัตาบีช จ ากดั 

ไม่ไดป้ระกอบ
กิจการ 

 
100 

 
100 

  
36,000 

 
36,000 

  
- 

 
- 

  
- 

  
- 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Centara Maldives Pvt. Ltd. โรงแรม 75 75  618,936 618,936  -  -  -  -  -  -  -  - 
R.M.L. Leisure Pvt. Ltd. โรงแรม 74 74  483,886 483,886  -  -  -  -  -  -  -  - 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนความเป็นเจา้ของ 
 

ทุนช าระแลว้ 
 

ราคาทุน 
 

การดอ้ยค่า 
 

ราคาทุน-สุทธิ 
 เงินปันผลส าหรับ 

งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
  30 31  30 31  30  31  30  31  30  31  30  30 
  มิถุนายน ธนัวาคม  มิถุนายน ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  มิถุนายน 
  2558 2557  2558 2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทัย่อยทางอ้อม                       
Centara (Shanghai) ไม่ได ้                      
   Hotel Management  ประกอบ                      
   Co., Ltd.  กิจการ 100 100  11,113 11,113  -  -  -  -  -  -  -  - 
CIM for Hotel ไม่ได ้                      
 Management - Egypt,  ประกอบ                      
 S.A.E.  กิจการ 100 100  232 232  -  -  -  - - -  -  -  - 
รวม        -  - - -  - - -  -  -  - 

 

บริษทัยอ่ยทั้งหมดด าเนินธุรกิจในประเทศไทย ยกเวน้บริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี 
 

 
 
 
 

บริษัทย่อย ประเทศทีก่จิการจัดตั้ง 

Centara Maldives Pvt. Ltd. ประเทศมลัดีฟส์ 
R.M.L. Leisure Pvt. Ltd. ประเทศมลัดีฟส์ 

Centara (Shanghai) Hotel Management Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน 

CIM for Hotel Management - Egypt, S.A.E. ประเทศอียปิต ์



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สิทธิการเช่า และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 
 

การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สิทธิการเช่า และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนระหว่างงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 
 ท่ีดิน อาคาร    สินทรัพย ์  ท่ีดิน อาคาร    สินทรัพย ์
 และอุปกรณ์  สิทธิการเช่า  ไม่มีตวัตนอ่ืน  และอุปกรณ์  สิทธิการเช่า  ไม่มีตวัตนอ่ืน 
 2558  2557 
 (พันบาท) 
            

ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 22,760,153  877,933  419,813  22,945,234  920,561  459,078 
ซ้ือสินทรัพย ์ 398,381  25,876  16,490  396,600  11,298  14,193 
จ าหน่ายสินทรัพยแ์ละการโอนออก (35,824)  -  (437)  (31,452)  (1,764)  (1,413) 
โอนงานระหวา่งก่อสร้างเป็นสินทรัพย ์ (653)  -  653  (2,518)  -  2,518 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 
   จากการแปลงค่าหน่วยงานใน  

 
 

   
 

 
 

  

   ต่างประเทศ 58,946  14,097  53  (31,449)  (6,635)  52 
ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจ าหน่ายและ                        
  การเปล่ียนแปลงอ่ืน (859,513)  (84,672)  (40,254)  (777,768)  (79,533)  (39,350) 
กลบัรายการค่าเผือ่การดอ้ยค่า 14,831  -  336  7,317  -  - 
ราคาตามบญัชี ณ วนัที ่30 มถุินายน  22,336,321  833,234  396,654  22,505,964  843,927  435,078 

            
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ท่ีดิน อาคาร    สินทรัพย ์  ท่ีดิน อาคาร    สินทรัพย ์

 และอุปกรณ์  สิทธิการเช่า  ไม่มีตวัตนอ่ืน  และอุปกรณ์  สิทธิการเช่า  ไม่มีตวัตนอ่ืน 
 2558  2557 
 (พันบาท) 
            

ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 5,516,397  95,411  25,602  5,685,113  90,048  28,626 
ซ้ือสินทรัพย ์ 54,331  -  121  26,994  -  3,045 
จ าหน่ายสินทรัพยแ์ละการโอนออก (5,389)  -  -  (6,048)  -  (74) 
โอนงานระหวา่งก่อสร้างเป็นสินทรัพย ์ (596)  -  596  (853)  -  853 
ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจ าหน่ายและการ            
   เปล่ียนแปลงอ่ืน (104,851)  (48,969)  (4,637)  (112,678)  (46,112)  (4,501) 
ราคาตามบญัชี ณ วนัที ่30 มถุินายน 5,459,892  46,442  21,682  5,592,528  43,936  27,949 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ย 3 แห่งไดจ้ านองท่ีดิน อาคาร และส่ิงปลูกสร้าง ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี
เป็นจ านวน 5,010 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2557: 5,045 ล้านบาท) เป็นหลกัประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและ
เงินกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน  
 

อาคารโรงแรม ส่ิงปลูกสร้างและส่วนติดตั้งเพิ่มเติมของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงคือ บริษทั เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอร์ท 
จ ากดั ไดใ้ห้เป็นกรรมสิทธ์ิของการรถไฟแห่งประเทศไทย ตามสัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและทรัพยสิ์นของโรงแรม
รถไฟหวัหิน 
 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน และเงินกูย้มืระยะยาวของกลุ่มบริษทั ซ่ึงมีราคาตามบญัชี
เป็นจ านวน 1,929 ล้านบาท และ 2,771 ล้านบาท ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 ตามล าดับ 
ค ้าประกนัโดยท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทั  
 

บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั (“CRG”) ไดท้ าสัญญากบัธนาคารในประเทศสามแห่งเพื่อรับวงเงินสินเช่ือ
ระยะสั้ นประเภทต่างๆ ตามสัญญา CRG จะไม่จ าหน่าย จ าน าหรือจ านองอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าท่ีมีอยู่
หรือท่ีจะมีในอนาคตเป็นจ านวนเกินกวา่ท่ีตกลงตามสญัญา โดยไม่ไดรั้บการยนิยอมจากธนาคาร 
 

ตามสัญญาเงินกูย้ืมระหว่างบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด ์จ ากดั (“CWH”) กบัธนาคารในประเทศหน่ึง CWH ตกลง
จะไม่จ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า ก่อให้เกิดภาระผูกพนัในสิทธิการเช่าช่วงท่ีดิน รวมทั้งอาคารและส่ิงปลูกสร้าง โดย
ไม่ไดรั้บการยนิยอมจากธนาคาร 
 

8 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 หมายเหต ุ 2558  2557  2558  2557 
  (พันบาท) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน  555,414  708,231  37,388  58,757 
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  3 37,303  30,035  5,749  7,365 
เจา้หน้ีอ่ืน  62,056  87,296  33,189  48,095 
เจา้หน้ีค่าซ้ืออาคารและอุปกรณ์  75,214  170,701  4,969  2,637 
เงินมดัจ าหอ้งพกั  413,064  461,919  87,483  86,254 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  894,672  1,026,974  103,356  90,888 
อ่ืนๆ  -  126  -  - 
รวม   2,037,723  2,485,282  272,134  293,996 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ข้อมูลตามส่วนงานทีร่ายงาน 
 

 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด     

ส่วนงานโรงแรม 
และบริการทีเ่กีย่วข้อง 

 ส่วนงานการขาย 
อาหารและไอศครีม 

 รวมส่วนงาน 
ทีด่ าเนินอยู่ 

 ตัดรายการ 
ระหว่างกนั 

  
รวม 

   วันที่ 30 มิถุนายน 2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 
รายได ้ 1,945  1,707  2,646  2,613  4,591  4,320  (100)  (54)  4,491  4,266 
ดอกเบ้ียรับ 68  80  3  3  71  83  (67)  (78)  4  5 
รายไดอ่ื้น 217  233  12  16  229  249  (176)  (168)  53  81 
รวมรายได้ 2,230  2,020  2,661  2,632  4,891  4,652  (343)  (300)  4,548  4,352 
ตน้ทุนขาย 1,353  1,207  1,402  1,462  2,755  2,669  (6)  (7)  2,749  2,662 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 107  90  126  125  233  215  (16)  (5)  217  210 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 454  469  909  921  1,363  1,390  (234)  (174)  1,129  1,216 
ตน้ทุนทางการเงิน 164  189  1  3  165  192  (67)  (77)  98  115 
รวมค่าใช้จ่าย 2,078  1,955  2,438  2,511  4,516  4,466  (323)  (263)  4,193  4,203 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน 8  1  -  -  8  1  -  -  8  1 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 160  66  223  121  383  187  (20)  (37)  363  150 

ภาษีเงินได ้ (80)  (81)  (49)  (23)  (129)  (104)  -  -  (129)  (104) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 80  (15)  174  98  254  83  (20)  (37)  234  46 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด     

ส่วนงานโรงแรม 
และบริการทีเ่กีย่วข้อง 

 ส่วนงานการขาย 
อาหารและไอศครีม 

 รวมส่วนงาน 
ทีด่ าเนินอยู่ 

 ตัดรายการ 
ระหว่างกนั 

  
รวม 

   วันที่ 30 มิถุนายน 2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 
รายได ้ 4,592  3,999  5,085  4,922  9,677  8,921  (139)  (111)  9,538  8,810 
ดอกเบ้ียรับ 137  161  3  4  140  165  (135)  (157)  5  8 
รายไดอ่ื้น 538  526  25  27  563  553  (377)  (369)  186  184 
รวมรายได้ 5,267  4,686  5,113  4,953  10,380  9,639  (651)  (637)  9,729  9,002 
ตน้ทุนขาย 2,790  2,456  2,751  2,769  5,541  5,225  (18)  (17)  5,523  5,208 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 208  185  216  222  424  407  (19)  (11)  405  396 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 922  965  1,774  1,778  2,696  2,743  (445)  (400)  2,251  2,343 
ตน้ทุนทางการเงิน 331  385  1  5  332  390  (135)  (156)  197  234 
รวมค่าใช้จ่าย 4,251  3,991  4,742  4,774  8,993  8,765  (617)  (584)  8,376  8,181 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน 28  25  -  -  28  25  -  -  28  25 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 1,044  720  371  179  1,415  899  (34)  (53)  1,381  846 

ภาษีเงินได ้ (184)  (201)  (60)  (34)  (244)  (235)  -  -  (244)  (235) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 860  519  311  145  1,171  664  (34)  (53)  1,137  611 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ภาษเีงนิได้ 
 

การรับรู้ภาษีเงินได้ข้ึนอยู่กบัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินได้ประจ าปีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้ าหนกัท่ีคาดไวส้ าหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใชก้บัรายไดก่้อนภาษีของงวดระหว่างกาล อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงรวม
ของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 คือ ร้อยละ 
35.6 และร้อยละ 17.7  ตามล าดบั (30 มิถุนายน 2557: ร้อยละ 69.4 และร้อยละ 27.8 ตามล าดับ) การเปล่ียนแปลงในอตัรา
ภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงมีสาเหตุหลกัเกิดจากในไตรมาส 2 ปี 2557 กลุ่มบริษทับนัทึกกลบัรายการสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชีจากผลประโยชน์ขาดทุนทางภาษียกมาจากงวดก่อนของบริษทัยอ่ย เน่ืองจากฝ่ายบริหารพิจารณาว่ายงัไม่มีความ
เป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนท์างภาษีดงักล่าว 
 
 

11 ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558  และ 2557 ค  านวณจาก
ก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างงวดโดย
แสดงการค านวณดงัน้ี 
 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด  
   วนัที ่30 มิถุนายน 

งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
2558  2557  2558  2557 

 (ล้านบาท/ล้านหุ้น) 
ก าไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้    
   สามญัของบริษทั (ขั้นพื้นฐาน) 246 

 
42 

 
121 

 
169 

จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ 1,350  1,350  1,350  1,350 
        

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.18  0.03  0.09  0.13 
 

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด  
   วนัที ่30 มิถุนายน 

งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
2558  2557  2558  2557 

 (ล้านบาท/ล้านหุ้น) 
ก าไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้    
   สามญัของบริษทั (ขั้นพื้นฐาน) 1,080 

 
544 

 
331 

 
338 

จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ 1,350  1,350  1,350  1,350 
         

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.80  0.40  0.25  0.25 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 เงนิปันผล 
  
 ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2558 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไร
 เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 540 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
 ในระหวา่งปี 2558 
 
 ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2557 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไร
 เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 540 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
 ในระหวา่งปี 2557 
 
13 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
สญัญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้        
   การก่อสร้างโรงแรม 52,413  78,173  -  6,537 
รวม 52,413  78,173  -  6,537 

        

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน        

   และค่าบริการของบริษทั เซ็นทรัล        

   เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั        
ภายในหน่ึงปี 183,309  213,201  -  - 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 122,816  152,676  -  - 
หลงัจากหา้ปี 1,303  1,509  -  - 
รวม 307,428  367,386  -  - 

 
 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัมีสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียส าหรับหุน้กูจ้  านวน 
1,000 ลา้นบาท ท่ีท ากบัธนาคารแห่งหน่ึงเพื่อใชใ้นการจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียท่ี
เกิดจากหุ้นกู ้จากอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.85 ต่อปี จ่ายช าระรายไตรมาสตามท่ีก าหนดในสัญญาหุ้นกู ้เป็นอตัรา
ดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 6 เดือนบวกร้อยละ 1.90 ต่อปี จ่ายช าระรายหกเดือน สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย
ดงักล่าวจะส้ินสุดในเดือนมิถุนายน 2560 
 

14 หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
 

ในปี 2556 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษทัถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นจ านวนเงิน 50 ลา้นบาทในคดีผูบ้ริโภค 
ต่อมา เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2558 ศาลได้ตดัสินให้บริษทัย่อยช าระเงินจ านวน 0.50.ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียให้แก่
โจทก์ อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2558 บริษทัย่อยดงักล่าวไดย้ื่นอุทธรณ์คดัคา้นค าพิพากษา และยื่นค าร้องขอ
ทุเลาการบงัคบัคดีไวต่้อศาล บริษทัยอ่ยจึงยงัไม่มีการบนัทึกหน้ีสินดงักล่าว 
 
  


