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หมายเหตุ สารบัญ 
 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 
3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
5 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
6 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สิทธิการเช่า และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 
8 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
9 หุน้กู ้
10 ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
11 ภาษีเงินได ้
12 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
13 เงินปันผล 
14 เคร่ืองมือทางการเงิน 
15 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
16 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
17 การจดัประเภทรายการใหม่ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2559 
 

1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้ งข้ึนในประเทศไทยและมีท่ีอยู ่
จดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน จตุจกัร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย  
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2533  
 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งงวดไดแ้ก่ กลุ่มจิราธิวฒัน ์(ถือหุน้ร้อยละ 64.2) 
 
บริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจโรงแรม รับบริหารโรงแรม และธุรกิจอาหารและ
เคร่ืองด่ืม 

 
2 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 
 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง                        
งบการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558                      
งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้เคยนําเสนอรายงานไปแล้ว 
ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยสําหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  
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นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคล้องกับการถือปฏิบัติใน                        
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
ออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 ทุกฉบบั
มาถือปฏิบติั การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบ
อยา่งเป็นสาระสําคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการคาํนวณ และผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั
หรือบริษทั 

 
(ข) สกลุเงินท่ีใ ช้ในการดาํเนินงานและนาํเสนองบการเงิน 

 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั 
ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 
(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 

 
ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาลน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารต้องใช้วิจารณญาณ                         
การประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวน
เงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ในการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชว้ิจารณญาณอยา่งมีนยัสาํคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบายการ
บญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลสําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในการ
จดัทาํงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 

(ง) การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 
กลุ่มบริษทักาํหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน
มูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีมีนยัสาํคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 
 
กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยสําคญัอย่าง
สมํ่าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายติุธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตั้งราคา กลุ่มผู ้
ประเมินได้ประเมินหลักฐานท่ีได้มาจากบุคคลท่ีสามท่ีสนับสนุนขอ้สรุปเก่ียวกับการวดัมูลค่ารวมถึงการจัด
ระดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม 
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ประเดน็ปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัสาํคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
 
เม่ือวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  

 ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

 ขอ้มูลระดับ 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) 
สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

 ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสงัเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่สามารถ
สงัเกตได)้ 

 
หากขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลาํดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัตํ่าสุดท่ีมีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 

 
3 บุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 

 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หากกลุ่ม
บริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัต่อบุคคลหรือ
กิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั
หรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็น
กิจการ 
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ความสัมพันธ์ท่ีมีกับบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 และ 6 สําหรับ
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหารสาํคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี  
 
 ประเทศที่

จัดตั้ง 
 

ช่ือกิจการ /สัญชาต ิ ลักษณะความสัมพนัธ์ 
ผูบ้ริหารสาํคญั  บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผิดชอบในการวางแผน 

สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม  ทั้ งน้ี  รวมถึงกรรมการของ
กลุ่มบริษทั (ไม่วา่จะทาํหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บริษทั สรรพสินคา้เซ็นทรัล จาํกดั ไทย มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั หา้งเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนทส์โตร์ จาํกดั ไทย มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เซ็นทรัลอินเตอร์พฒันา จาํกดั ไทย มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) ไทย มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เพาเวอร์บาย จาํกดั ไทย มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เซ็นทรัลเวิลด ์จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เตียง จิราธิวฒัน ์จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เอเอพีซี (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
 
นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

 
รายการ                นโยบายการกําหนดราคา 

ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย อิงตามอตัราดอกเบ้ียธนาคาร 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดจ้ากการคํ้าประกนัเงินกู ้ ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ ตามการประกาศการจ่ายเงินปันผล 
ค่าบริหารจดัการ ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่ารับและค่าเช่าจ่าย ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าไฟฟ้า ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายอ่ืน ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริการอ่ืน ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 
และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
ค่าเช่ารับ -  -  1,035  2,725 
ดอกเบ้ียรับ -  -  30,255  32,015 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ -  -  54,304  103,078 
รายไดจ้ากการคํ้าประกนัเงินกู ้ -  -  5,562  5,910 
เงินปันผลรับ -  -  309,341  310,440 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  2,500  6,678 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  -  662  662 
ค่าเช่าจ่าย -  -  2,236  2,537 
        

บริษทัร่วม        
ค่าเช่ารับ 25,255  25,290  12,687  12,464 
เงินปันผลรับ 37,303  4,460  37,303  4,460 
ค่าเช่าจ่าย 50,114  49,055  - - 
        

กิจการอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องกัน        
ค่าเช่ารับ 3,569  3,569  -  - 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ 4,312  1,899  -  - 
รายไดอ่ื้น 4,341  5,305  -  - 
ค่าเช่าจ่าย 36,600  35,093  26,680  25,596 
ค่าไฟฟ้า 8,956  10,921  8,956  10,921 
ค่าบริหารจดัการ 7,674  7,430  3,308  3,150 
ค่าบริการอ่ืน 3,958  3,897  -  - 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
ค่าเช่ารับ -  -  3,739  7,330 
ดอกเบ้ียรับ -  -  92,306  99,429 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ -  -  278,540  345,367 
รายไดจ้ากการคํ้าประกนัเงินกู ้ -  -  17,120  15,101 
เงินปันผลรับ -  -  356,665  377,764 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  9,071  23,149 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  -  1,985  1,985 
ค่าเช่าจ่าย -  -  6,710  7,610 
        

บริษทัร่วม        
ค่าเช่ารับ 75,078  75,044  37,647  37,647 
เงินปันผลรับ 50,116  17,435  50,116  17,435 
ค่าเช่าจ่าย 144,167  134,660  - - 
        

กิจการอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องกัน        
ค่าเช่ารับ 10,709  10,709  -  - 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ 8,582  8,330  -  - 
รายไดอ่ื้น 14,414  17,616  -  - 
ค่าเช่าจ่าย 115,122  107,116  85,362  78,624 
ค่าไฟฟ้า 27,937  31,764  27,937  31,764 
ค่าบริหารจดัการ 23,024  22,291  9,923  9,450 
ค่าบริการอ่ืน 12,031  11,250  -     - 
        
        
        
        
        
        



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
ผู้บริหารสําคญั        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        
  ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 19,392  15,143  19,392  15,143 
  ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 713  290  713  290 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 20,105  15,433  20,105 15,433 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
ผู้บริหารสําคญั        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        
  ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 58,846  48,578  58,846  48,578 
  ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 2,139  869  2,139  869 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 60,985  49,447  60,985 49,447 

 

ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558  มีดงัน้ี 
 

ลูกหน้ีกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  66,261  68,049 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 56,024  64,183  1,746  8,240 
รวม 56,024 64,183 68,007 76,289 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินให้กู้ยมืแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  อัตราดอกเบีย้ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
   30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2559 2558 2559  2558  2559  2558 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน      
บริษทัยอ่ย 3.50 - 4.15 4.15 - - 833,000 597,200 
      

เงินให้กู้ยมืระยะยาว      
บริษทัยอ่ย 2.00 - 4.15 3.00 - 4.15 - - 2,846,620 2,820,690 

      

รวม  - - 3,679,620 3,417,890 

 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 
2558 มีดงัน้ี 
 

 

เงินให้กู้ยมืแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - - 3,417,890 3,513,700 
เพิ่มข้ึน - - 8,150,400 1,384,105 
ลดลง - - (7,888,670) (1,722,235) 
ณ วนัที ่30 กันยายน - - 3,679,620 3,175,570 

 

เจ้าหน้ีกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย - - 36,699 2,706 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31,949 50,458 3,259 3,438 
รวม        31,949 50,458 39,958 6,144 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินกู้ยมืจากบุคคลหรือกจิการ อัตราดอกเบีย้ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ทีเ่กีย่วข้องกนั   30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559  2558  2559  2558 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

เงินกู้ยมืระยะส้ัน      
บริษทัยอ่ย 1.57 - 4.15 3.00 - 4.15 - - 633,800 661,900 
บุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.00 3.00 64,287 66,860 - - 
รวม  64,287 66,860 633,800 661,900 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 
และ 2558 มีดงัน้ี 

 
เงินกู้ยมืจากบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
เงินกู้ยมืระยะส้ัน     
บริษทัย่อย     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - - 661,900 716,300 
เพิ่มข้ึน - - 574,250 2,458,700 
ลดลง - - (602,350) (2,052,900) 
ณ วนัที ่30 กันยายน - - 633,800 1,122,100 

     
บุคคลอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องกัน     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 66,860 61,069 - - 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน (2,573) 6,311 - - 
ณ วนัที ่30 กันยายน 64,287 67,380 - - 

     
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินกู้ยมืจากบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
รวมเงินกู้ยมืจากบุคคลหรือกจิการที ่     
   เกีย่วข้องกนั     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 66,860 61,069 661,900 716,300 
เพิ่มข้ึน - - 574,250 2,458,700 
ลดลง - - (602,350) (2,052,900) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน (2,573) 6,311 - - 
ณ วนัที ่30 กันยายน 64,287 67,380 633,800 1,122,100 

 

สัญญาสําคญัทีท่าํกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

ก) สัญญาเช่าระยะยาว 
 

บริษทั 
 

1)   โครงการโรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ 
 
ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาต่างตอบแทนระหวา่งบริษทักบั บริษทั เซ็นทรัลอินเตอร์พฒันา จาํกดั (“CID”) ซ่ึงทาํสญัญา
เช่าท่ีดินระยะยาวกบัการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) บริษทัไดรั้บสิทธิในการก่อสร้างอาคารโรงแรมบนท่ีดินท่ีเช่า
ช่วงจาก CID และสามารถดาํเนินกิจการโรงแรมเพ่ือประโยชนข์องบริษทัจนถึงวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2551 สญัญาน้ีต่ออายุ
ไดอี้กคร้ังละ 10 ปี 
 
เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2551 ซ่ึงเป็นวนัครบกาํหนดของสญัญาต่างตอบแทนดงักล่าว บริษทัตอ้งโอนส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดิน
ท่ีเช่าช่วง ส่วนติดตั้งและปรับปรุง รวมถึงอุปกรณ์บางส่วนให้แก่ รฟท. ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัครบกาํหนด
สญัญาเป็นจาํนวน 23.9 ลา้นบาท เป็นผลใหบ้ริษทัมีขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยใ์นจาํนวนเดียวกนั 
 
เม่ือวนัท่ี 9 ธันวาคม 2551 บริษทัไดรั้บแจง้จาก CID ว่า CID ไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าท่ีดินและอาคารฉบบัใหม่ โดยมี
ระยะเวลาการเช่า 20 ปีกบั รฟท. แลว้ ดงันั้น บริษทัจึงไดเ้ขา้ลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงกบั CID เพื่อรักษาสิทธิและ
ยนืยนัการใชสิ้ทธิในการเขา้ทาํสญัญาเช่าช่วงใหม่กบั CID โดย CID ไดแ้จง้ใหบ้ริษทัจ่ายเงินประกนัสิทธิการเช่าท่ีดิน
และอาคารโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว จาํนวน 95 ลา้นบาท ในวนัท่ี CID เขา้ทาํสญัญาเช่ากบั รฟท. 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ในปี  2552 บริษทัทาํสัญญาเช่าช่วงทรัพยสิ์น ซ่ึงประกอบดว้ย อาคารโรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ 
(เดิมช่ือ โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว) และส่วนปรับปรุงอาคารโรงแรม พร้อมทั้งทรัพยสิ์นครุภณัฑ ์กบั CID 
(“ผูใ้ห้เช่าช่วง”) เป็นระยะเวลา 20 ปี และจะส้ินสุดลงในวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2571 บริษทัจะตอ้งจ่ายค่าผลประโยชน์ตอบ
แทนการไดสิ้ทธิเช่าช่วงและค่าเช่าสาํหรับการเช่าช่วงสินทรัพยร์ายปีใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าช่วงตลอดอายสุัญญาเช่าเป็นจาํนวน
เงินรวม 2,556 ลา้นบาท นอกจากน้ี บริษทัจะตอ้งจ่ายค่าเช่าครุภณัฑใ์หแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าช่วงตลอดอายสุญัญาเช่าเป็นจาํนวน
เงินรวม 31 ลา้นบาท โดยบริษทับนัทึกค่าเช่าครุภณัฑเ์ป็นสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน   

 
ทรัพยสิ์นท่ีเช่าท่ีบริษทัไดด้าํเนินการบูรณะพฒันา ปรับปรุงหรือก่อสร้าง แกไ้ข ดดัแปลง ต่อเติม ซ่อมแซมหรือสร้าง
ทดแทนทรัพยสิ์นเดิมตามสัญญาน้ี ให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ รฟท. ทนัทีท่ีมีการดาํเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จ 
นอกจากน้ี บริษทัตอ้งส่งมอบครุภณัฑท่ี์เช่าตามรายการในสญัญาเช่าใหแ้ก่ รฟท. เม่ือส้ินสุดสญัญาเช่าตามสภาพตาม
สมควรและอายกุารใชง้านในขณะนั้น 
 
บริษทัย่อย 
 

2) โครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย 
 
สัญญาระหว่างบริษัท โ รงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย กับกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โ รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 
 
เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2551 บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํสัญญาต่างๆ                     
ท่ีเก่ียวกบัท่ีดิน และอาคารโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย (ช่ือเดิมคือ โรงแรมเซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท) 
กบักองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (“CTARAF”) โดยมีสาระสาํคญั
ต่อไปน้ี 
 
1  บริษทั เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จาํกดั (“CSBR”) ไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินกบั CTARAF เพื่อให้ CTARAF เช่า

ท่ีดินเป็นระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วนัท่ีคู่สัญญาไดน้าํสัญญาเช่าไปจดทะเบียนการเช่า (วนัท่ี 26 กนัยายน 
2551) ทั้งน้ี CTARAF ตกลงชาํระค่าเช่าท่ีดินเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 1,500 ลา้นบาท โดยชาํระทั้งจาํนวนในวนัจด
ทะเบียนการเช่า CSBR บนัทึกรายการดงักล่าวเป็นรายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชีในงบแสดงฐานะการเงิน
ของบริษทัยอ่ย และทยอยตดับญัชีเป็นรายไดโ้ดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 30 ปี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2559 รายไดรั้บล่วงหน้ารอการตดับญัชีมีจาํนวน 1,099.3 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2558: 1,136.7 ล้านบาท)    
ในงบการเงินรวม 
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2  บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) (“CPH”) ไดท้าํสัญญาเช่าอาคารส่ิงปลูกสร้างโรงแรมเซ็นทารา
แกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั CTARAF เพื่อให ้CTARAF 
เช่าเป็นระยะเวลา 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีคู่สญัญาไดน้าํสญัญาเช่าไปจดทะเบียนการเช่า (วนัท่ี 26 กนัยายน 2551) 
ทั้ งน้ี CTARAF ตกลงชําระค่าเช่าอาคารเป็นจาํนวนทั้ งส้ิน 1,510 ล้านบาท โดยชําระทั้ งจํานวนในวนัจด
ทะเบียนการเช่า CPH บนัทึกรายการดงักล่าวเป็นรายไดรั้บล่วงหน้ารอการตดับญัชีในงบแสดงฐานะการเงิน     
เฉพาะกิจการ และทยอยตดับญัชีเป็นรายไดโ้ดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 30 ปี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2559 รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชีมีจาํนวน 1,106.8 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2558: 1,144.4 ล้านบาท) 
 

 ภายใตส้ัญญาเช่าอาคารส่ิงปลูกสร้าง CPH ตกลงและรับรองว่า ภายในระยะเวลา 4 ปีนบัจากวนัจดทะเบียน
การเช่า CTARAF จะมีรายไดค่้าเช่าจากการนาํทรัพยสิ์นท่ีเช่าไปหาผลประโยชน์ ไม่น้อยกว่ารายไดค่้าเช่า
ประกนัสะสม ตามจาํนวนเงินท่ีระบุในสัญญา โดยหาก CTARAF มีรายไดค่้าเช่าสะสมนอ้ยกว่ารายไดค่้าเช่า
ประกนัสะสมตามสัญญา CPH ตกลงจะชาํระเงินให้ CTARAF ในจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างระหว่างรายไดค่้า
เช่าสะสมของกองทุนรวม ลบดว้ยรายไดค่้าเช่าประกนัสะสม  

 
 เม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม 2551 CPH และ CSBR ได้ทําสัญญาเก่ียวกับการประกันรายได้ของ CTARAF โดย 

CSBR ในฐานะผูใ้ห้เช่าท่ีดินซ่ึงได้รับประโยชน์ส่วนหน่ึงจากการเช่าทรัพยสิ์นของ CTARAF ตกลงร่วม
รับประกันรายได้ค่าเช่า โดยหาก CPH ตอ้งชาํระเงินใดๆ ให้แก่ CTARAF ภายใตเ้ง่ือนไขการรับประกัน
ขา้งตน้ CSBR ตกลงจะชาํระเงินค่ารับประกนับางส่วนใหแ้ก่ CPH ตามอตัราร้อยละท่ีกาํหนดในสญัญา 

 
 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 ได้ทาํสัญญาซ้ือขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ท่ีได้ติดตั้งใช้งานอยู่ในโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช                    

รีสอร์ท สมุย กบั CTARAF โดย CTARAF ตกลงชาํระค่าตอบแทนการรับโอนกรรมสิทธ์ิในเฟอร์นิเจอร์และ
อุปกรณ์ดงักล่าว เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 80 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) โดยชาํระทั้งจาํนวนในวนัโอน
กรรมสิทธ์ิ (วนัท่ี 26 กนัยายน 2551) 
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4  CTARAF ไดท้าํสัญญาเช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุยกบั บริษทั เซ็นทรัลสมุย
โฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จํากัด (“CSHM”) เพื่อให้เช่าท่ีดิน อาคารและระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ท่ี
เก่ียวขอ้ง และเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์แก่ CSHM เพ่ือให้ CSHM ใช้ในการดาํเนินธุรกิจโรงแรม โดยมี
ระยะเวลาการเช่า 3 ปี นับจากวนัท่ี 26 กันยายน 2551 ทั้ งน้ี CTARAF ตกลงให้คาํมัน่แก่ CSHM เพ่ือให้ 
CSHM มีสิทธิเช่าทรัพยท่ี์เช่าต่อไปอีก 3 ปีนับจากวนัท่ีครบระยะเวลาการเช่า โดย CSHM ต้องแจ้งให ้
CTARAF ทราบถึงการใชสิ้ทธิตามคาํมัน่ให้สิทธิการเช่าล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ก่อนวนัครบระยะเวลาการเช่า เพื่อเจรจาร่วมกนัในการกาํหนดค่าเช่าคงท่ีใหม่ ทั้งน้ี CTARAF สามารถใชสิ้ทธิ
ระงบัการเช่าโดยแจง้ CSHM เป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามสัญญาฉบบัน้ี CSHM ตกลงชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน ซ่ึง
ประกอบดว้ย ค่าเช่าคงท่ี ในอตัรารวม 225 ลา้นบาทต่อปี และค่าเช่าผนัแปรในอตัราเท่ากบัร้อยละ 90 ของกาํไร
ก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 

 
ทั้งน้ีตามสัญญาเช่าช่วงและสัญญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง CSHM ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขในสัญญา เช่น ส่งมอบ
เอกสาร และข้อมูลต่างๆ ตามท่ีระบุในสัญญา เปิดบัญชีและดํารงบัญชีเงินฝากต่างๆ รวมทั้ งโอนสิทธิ
เรียกร้องในบญัชีเงินฝากดงักล่าวให้แก่ CTARAF ไม่ก่อหน้ีเพิ่มเติม ขาย จาํหน่าย ให้เช่า ก่อภาระผูกพนัใน
ทรัพยสิ์นไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ใหเ้งินกู ้ลงทุนใดๆ ยกเวน้ไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก 
CTARAF 
 

 แต่ในกรณีท่ี CSHM แสดงให้ CTARAF เห็นไดว้่ามีเหตุการณ์ใดๆ เป็นเหตุการณ์ท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุม
หรือป้องกันของ CSHM และเหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโรงแรมของ 
CSHM ในทางลบอย่างมีนัยสําคญั โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดข้ึนเป็นกรณีชั่วคราว (“กรณีเหตุสุดวิสัย
ชัว่คราว”) และส่งผลให้ CSHM ไม่สามารถชาํระค่าเช่าคงท่ีให้แก่ CTARAF ตามจาํนวนและระยะเวลาท่ี
กาํหนดในสัญญาเช่าช่วง ให ้CSHM ชาํระค่าเช่าใหแ้ก่ CTARAF ในจาํนวนเท่ากบัร้อยละ 100 ของกาํไรก่อน
หักดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (“EBITDA”) ท่ีคาํนวณไดจ้ากการประกอบธุรกิจโรงแรม 
ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวโดยไม่ถือวา่ CSHM ตกเป็นผูผ้ดินดัชาํระหน้ี  
 
เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2557 CSHM ไดมี้หนงัสือแสดงเจตนาใชสิ้ทธิเช่าโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช 
รีสอร์ท สมุย ต่อไปอีกตามท่ีกาํหนดในเง่ือนไขเก่ียวกบัการต่ออายสุญัญาเช่าช่วง ซ่ึงสญัญาเช่าดงักล่าวส้ินสุด
ในวนัท่ี 25 กนัยายน 2557 ต่อมาในวนัท่ี 23 กนัยายน 2557 บริษทัจดัการของ CTARAF ไดแ้จง้ให้ CSHM 
ทราบว่า CTARAF และ CSHM ตอ้งร่วมกันตกลงอตัราค่าเช่าคงท่ีใหม่ในการต่ออายุสัญญาเช่าช่วง โดย
บริษทัจดัการของ CTARAF ไดย้ืนยนัอตัราค่าเช่าใหม่ให้เป็นไปตามอตัราค่าเช่าเดิม แต่ CSHM เสนออตัรา
ค่าเช่าจาํนวนเท่ากับร้อยละ 100 ของ EBITDA ดังนั้ น บริษทัจัดการของ CTARAF และ CSHM จึงยงัไม่
สามารถตกลงอตัราค่าเช่าใหม่ร่วมกนัได ้
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 เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2558 บริษทัจดัการของ CTARAF ไดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่า ในการ
ต่ออายสุัญญาเช่าช่วงซ่ึงส้ินสุดในเดือนกนัยายน 2557 นั้น CTARAF และ CSHM ยงัคงไม่สามารถตกลงอตัราค่า
เช่าร่วมกนัได ้ซ่ึงบริษทัจดัการอยูร่ะหว่างการเจรจา และพิจารณาแนวทางอ่ืนๆ รวมถึงกระบวนการสรรหาผูเ้ช่า
ช่วงท่ีเหมาะสม 

 
 เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2558 บริษทัจดัการของ CTARAF ได้รายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่า 

บริษทัจดัการไดด้าํเนินการประกาศการสรรหาผูเ้ช่าช่วงโรงแรมและกาํหนดให้ผูส้นใจเขา้ยื่นซองประมูล ทั้งน้ี 
เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2558 บริษทัจดัการไดต้รวจสอบเอกสารซองประมูลของผูเ้ขา้ประมูลท่ีไดย้ืน่มาทั้งหมด ซ่ึง
ขอ้เสนอน้ียงัไม่เป็นประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดสําหรับกองทุนรวมและ/หรือผูถื้อหน่วยลงทุน กองทุนรวมจึงใชสิ้ทธิไม่
เลือกผูย้ืน่ซองประมูลในการประมูลคร้ังน้ี ในการน้ี บริษทัจดัการอยูร่ะหว่างการพิจารณาว่าจะดาํเนินการใหมี้การ
จดัประมูลใหเ้ช่าช่วงโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย ใหม่อีกคร้ังหน่ึงหรือไม่ 

 
CSHM ยงัครอบครองและประกอบกิจการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย ตั้งแต่วนัส้ินสุดสัญญาเช่า
ช่วงในเดือนกนัยายน 2557 CSHM บนัทึกและชาํระค่าเช่าให้แก่ CTARAF รวมในอตัราเท่ากบัร้อยละ 100 ของ
กาํไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (“EBITDA”) ตั้งแต่สัญญาเช่าช่วงส้ินสุดลง อยา่งไรก็
ตาม CSHM ไดรั้บหนงัสือทวงถามจาก CTARAF ในการชาํระค่าเช่าให้ครบถว้นตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญาเช่า
ช่วงเดิม คือในอตัราเท่ากบัค่าเช่าคงท่ีในอตัรารวม 225 ลา้นบาทต่อปีและค่าเช่าผนัแปรในอตัราเท่ากบัร้อยละ 90 
ของกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 CSHM และ CTARAF 
ยงัคงอยูร่ะหว่างการเจรจาเพื่อตกลงอตัราค่าเช่า ทั้งน้ี ค่าเช่าท่ีบนัทึกไวอ้าจมีความแตกต่างหากการตกลงอตัราค่า
เช่าดงักล่าวเสร็จส้ิน 
 
อยา่งไรก็ตาม CSHM ยงัคงครอบครองและประกอบกิจการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย ตั้งแต่วนั
ส้ินสุดสัญญาเช่าช่วงในเดือนกนัยายน 2557 ซ่ึงถือเป็นการครอบครองและใช้งานโดยไม่มีสัญญาเช่าท่ีเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษร ดงันั้น จึงมีความไม่แน่นอนของอตัราค่าเช่าภายหลงัส้ินสุดสญัญาเช่าช่วงดงักล่าว 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

32 

นอกจากน้ี ในการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนของ CTARAF เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2559 เพื่อพิจารณาอนุมติั
ขอ้เสนอการเช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย ผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการ
ไดรั้บขอ้มูลเพิ่มเติมซ่ึงรวมถึงความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระและความเห็นของผูดู้แลผลประโยชน์
ของ CTARAF อยา่งเพียงพอในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้เสนอการเช่าช่วงก่อนการพิจารณาอนุมติัขอ้เสนอการ
เช่าช่วง ผูถื้อหน่วยลงทุนยงัประสงคใ์หบ้ริษทัจดัการของ CTARAF ดาํเนินการพิจารณาทางเลือกอ่ืนเพื่อเป็น
ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ บริษทัจดัการของ CTARAF จึงเห็นว่ายงัไม่มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งเสนอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาอนุมติัในวาระดงักล่าวในขณะน้ี ทั้งน้ี เม่ือบริษทัจดัการของ CTARAF ได้ขอ้เสนอหรือ
ทางเลือกเพิ่มเติมจาก CSHM หรือมีขอ้สรุปอย่างใดอย่างหน่ึงภายหลงัจากการศึกษาแนวทางออกให้กับ 
CTARAF แลว้ บริษทัจดัการของ CTARAF จะแจง้ความคืบหนา้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผูดู้แล
ผลประโยชน์ และผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อรับทราบ และ/หรือ นาํเสนอขอ้สรุปดงักล่าวต่อท่ีประชุมผูถื้อหน่วย
ลงทุนเพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป (แลว้แต่กรณี) 
 

3) บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวลิด์ จํากัด 
 

เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2548 บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จาํกดั (“CWH”) ไดท้าํสัญญาเช่าช่วงท่ีดินและอาคารใน
ส่วนของโรงแรมจากกองทุนรวมธุรกิจไทย 4 (“กองทุน”) เพื่อพฒันาและใช้ประกอบการดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบั
โรงแรมหรือธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง CWH ตอ้งจ่ายค่าเช่าล่วงหนา้และค่าเช่ารายปีใหแ้ก่กองทุนตลอดอายขุองสญัญาซ่ึง
ส้ินสุดวนัท่ี 22 ธันวาคม 2575 เป็นจาํนวนเงิน 1,188.8 ลา้นบาท ทั้งน้ี CWH ไดช้าํระค่าเช่าล่วงหน้าเม่ือลงนามใน
สัญญาเป็นจาํนวนเงิน 275.ลา้นบาท ซ่ึงบนัทึกเป็นสิทธิการเช่าในงบแสดงฐานะการเงินรวม ในระหว่างงวดสาม
เดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 CWH ไดบ้นัทึกค่าเช่าเป็นจาํนวน 8.6 ลา้นบาท และ  26.0 ลา้น
บาท ตามลาํดับ (งวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558: 8.3 ล้านบาท และ 24.8 ล้านบาท 
ตามลาํดับ) 

 

สัญญาขา้งตน้กาํหนดให้อาคารและส่ิงปลูกสร้างใด ๆ ท่ี CWH ไดซ่้อมแซม ปรับปรุงหรือก่อสร้างข้ึนบนท่ีดินท่ี    
เช่าช่วงให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของเจา้ของทรัพยสิ์นคือสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ทนัทีท่ีการซ่อมแซม 
ปรับปรุงหรือก่อสร้างดงักล่าวเสร็จส้ิน 

 

4) บริษทั โคซี่ โฮเตล็ จํากัด 
 

เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2559 บริษทั โคซ่ี โฮเตล็ จาํกดั (“COSI”) ไดท้าํสัญญาเช่าช่วงท่ีดินโครงการเซ็นทรัล เฟสติวลั 
สมุย จากบริษทั เซ็นทรัลเวิลด ์จาํกดั (“CTW”) เพื่อพฒันาโรงแรมโคซ่ี สมุย COSI ตอ้งจ่ายค่าตอบแทนการเช่าช่วง
ท่ีดินเป็นจาํนวนเงินรวม 62 ลา้นบาท ตลอดระยะเวลาการเช่าช่วง 37 ปี 2 เดือน ทั้งน้ี COSI ไดช้าํระค่าเช่าล่วงหนา้
เม่ือลงนามในสัญญาเป็นจาํนวนเงิน 6.2.ล้านบาท ซ่ึงบนัทึกเป็นสิทธิการเช่าในงบแสดงฐานะการเงินรวม ใน
ระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 COSI ไดบ้นัทึกค่าเช่าเป็นจาํนวน 0.4 ลา้นบาท  
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ข) สัญญาบริการระยะยาว 
  

บริษทั 
 

เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2547 บริษทัไดท้าํสัญญาค่าตอบแทนการจดัการกบับริษทัยอ่ย โดยสัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบั
ใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2547 ค่าตอบแทนการจดัการดงักล่าวกาํหนดชาํระเป็นรายไตรมาส ทั้งน้ี คู่สัญญามีสิทธิท่ี
จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือลดงานท่ีดาํเนินการน้ี หรือเพิ่มหรือลดเงินค่าตอบแทนโดยจะตอ้งทาํความตกลงเป็น
หนงัสือ รายละเอียดของสญัญาดงักล่าวมีดงัน้ี 
 

- บริษทัไดท้าํสัญญาค่าตอบแทนการจดัการสําหรับบริษทัย่อย 7 แห่งในกลุ่มโรงแรมเพ่ือบริหารงานกิจการ
โรงแรม ภายใตส้ญัญาดงักล่าว บริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนการจดัการในอตัราท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา 

  
- บริษทัไดท้าํสัญญาค่าตอบแทนการบริหารงานกบับริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั (“CRG”) สาํหรับ

การบริหารงานของ CRG ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนการจดัการเป็นจาํนวนเงินคงท่ี
เป็นรายเดือน 

 

เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2551 บริษทัไดท้าํสัญญาการจดัการกบับริษทั เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเมน้ท ์จาํกดั เพ่ือ
ให้บริการบริหารงานโรงแรมเป็นระยะเวลา 30 ปี นบัจากวนัท่ีในสัญญา บริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนการจดัการใน
อตัราท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา 
 

เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554 บริษทัไดท้าํสัญญาการจดัการกบับริษทั โรงแรมกะรน
ภูเก็ต จาํกัด และบริษทั โรงแรมกะตะภูเก็ต จาํกัด เพื่อให้บริการบริหารงานโรงแรมเป็นระยะเวลา 5 ปี สัญญา
ดงักล่าวสามารถต่ออายอุตัโนมติัไดอี้ก 5 ปี ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนการจดัการในอตัราท่ี
กาํหนดไวใ้นสญัญา 
 

ทั้งน้ี สัญญาดงักล่าวขา้งตน้ระหว่างบริษทัและบริษทัยอ่ย 7 แห่งในกลุ่มโรงแรม บริษทั โรงแรมกะรนภูเก็ต จาํกดั 
และบริษทั โรงแรมกะตะภูเก็ต จาํกดั ไดส้ิ้นสุดในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัดงักล่าวไดท้าํสัญญาการจดัการ
ฉบบัใหม่กบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงซ่ึงมีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2559 
 

เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2557 บริษทัไดท้าํสัญญาการบริการกบับริษทั หา้งเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนทส์โตร์ จาํกดั มีกาํหนด 
1 ปี เพื่อรับขอ้มูลทางธุรกิจและคาํแนะนาํต่าง ๆ อนัเก่ียวกบัการตดัสินใจท่ีเป็นประโยชน์ บริษทัตกลงจ่ายค่าบริการ
ในอตัราเดือนละ 1,000,000 บาท สัญญาดงักล่าวสามารถต่ออายอุตัโนมติัไดทุ้ก 1 ปี โดยท่ีอตัราค่าบริการจะเพ่ิมข้ึน
ในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี 
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บริษทัย่อย 
 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จาํกดั (“CHY”) ไดท้าํสัญญาให้เช่าและให้บริการกบับริษทั สรรพสินคา้เซ็นทรัล 
จาํกดั มีกาํหนดเวลา 30 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2567 โดยบริษทั สรรพสินคา้เซ็นทรัล จาํกดั ไดต้กลงเช่าส่วน
หน่ึงของอาคารของ CHY เพ่ือใชป้ระกอบกิจการศูนยก์ารคา้ โดย CHY มีรายไดร้วมประมาณ 428 ลา้นบาท ตลอด
อายขุองสัญญา ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชีมีจาํนวน 115.4 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2558: 126.1 ล้านบาท) ในงบการเงินรวม 
 
เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2555 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั (“CRG”) ไดท้าํสัญญาการบริการกบับริษทั  
ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนทส์โตร์ จาํกดั มีกาํหนด 1 ปี เพื่อรับขอ้มูลทางธุรกิจและคาํแนะนาํต่างๆ อนัเก่ียวกบัการ
ตดัสินใจท่ีเป็นประโยชน์ โดย CRG ตกลงจ่ายค่าบริการในอตัราเดือนละ 500,000 บาท สัญญาดงักล่าวสามารถต่อ
อายอุตัโนมติัไดทุ้ก 1 ปี โดยท่ีอตัราค่าบริการจะเพิ่มข้ึนในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี 
 
เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2558  บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกัด (“CRG”) ได้ทาํสัญญาให้คาํปรึกษาปัญหา
กฎหมายกบับริษทั ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนทส์โตร์ จาํกดั เพื่อรับคาํปรึกษา คาํช้ีแจง คาํแนะนาํ ในปัญหากฎหมาย
ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายและกฎหมายอ่ืน โดยเนน้เฉพาะขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการประกอบธุรกิจของ CRG 
โดยตกลงจ่ายค่าบริการในอตัราเดือนละ 73,000 บาท สัญญาดงักล่าวมีกาํหนด 1 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2558 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เวน้แต่โดยพฤติการณ์ของคู่สัญญาไดมี้การหารือ และใหค้าํปรึกษาภายใตเ้จตนา
แห่งสัญญาน้ีต่อเน่ืองกนัไปโดยมิไดท้าํสัญญาใหม่ ให้ถือว่าไดเ้ร่ิมทาํสัญญาโดยไม่กาํหนดเวลา และให้เป็นสิทธิ
ของคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงบอกเลิกสญัญาได ้แต่ตอ้งบอกล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ค) สัญญาเช่าและบริการระยะยาว 
 
บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั (“CRG”) มีสัญญาเช่าและบริการระยะยาวกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเวลา                   
3 - 30 ปี จนถึงปี 2566 ตามเง่ือนไขของสัญญา CRG จะตอ้งจ่ายค่าเช่าและบริการเป็นยอดคงท่ีรายเดือน หรือคิดเป็น                   
ร้อยละของยอดขาย ดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2559  2558 

 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน (เฉพาะค่าเช่าและบริการคงทีแ่ละ 

   ค่าเช่าขัน้ต่ํา) 

 

  
ภายในหน่ึงปี 287,256  309,425 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 232,331  284,466 
หลงัจากหา้ปี 3,187  3,996 
รวม 522,774  597,887 

  
ง) ภาระคํา้ประกันตามสัญญาระหว่างกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 

 
บริษทั 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษทัไดค้ ํ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร วงเงินการขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตและ
การคํ้ าประกนัอ่ืนของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงต่อธนาคารในประเทศเป็นจาํนวนเงินรวม 30 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2558: 30 ล้านบาท) 
 
บริษทัไดค้ ํ้าประกนัการชาํระหน้ีของบริษทัยอ่ยสามแห่งกบัสถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่งวงเงินคํ้าประกนั   
ไม่น้อยกว่า 4,920 ล้านบาท  ณ  วันท่ี  30 กันยายน  2559 เงินกู้ดังกล่าวมียอดคงเหลือจํานวน  1,850 ล้านบาท                        
(31 ธันวาคม 2558: 2,397 ล้านบาท) 
 
 
 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษทัย่อย 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั มีภาระผูกพนัต่อสถาบนัการเงินเก่ียวกบัการ                      
คํ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและวงเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง เป็นจาํนวนเงินรวม 55.8 
ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2558: 55.8 ล้านบาท) 

 
4 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท) 
ลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืนๆ 464,569 503,945 90,676 88,456 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (11,051) (11,307) (366) (419) 
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 453,518 492,638 90,310 88,037 
ลูกหน้ีอ่ืน 192,337 223,066 69,963 131,052 
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   3   56,024 64,183 68,007 76,289 
 701,879 779,887 228,280 295,378 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 97,263 53,949 17,653 14,868 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขายจ่าย 
   ล่วงหนา้ - 56,952 - - 
เงินจ่ายล่วงหนา้ใหผู้ข้ายวตัถุดิบ 37,985 32,324 - - 
รวม 837,127 923,112 245,933 310,246 

 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
หน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) สาํหรับ     
   งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน (97) 266 (53) - 

   งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน (256) 3,072 (53) (479) 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
กิจการอ่ืน  ๆ  
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 288,353 371,699 83,369 80,825 
เกินกาํหนดชาํระ:     
นอ้ยกวา่ 3 เดือน 75,307 69,506 5,060 3,852 
3 - 6   เดือน 78,611 54,359 244 738 
6 - 12 เดือน 4,210 2,442 - 1,817 
มากกวา่ 12 เดือน 18,088 5,939 2,003 1,224 

 464,569 503,945 90,676 88,456 
หัก  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (11,051) (11,307) (366) (419) 
สุทธิ 453,518 492,638 90,310 88,037 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 45 วนั 

 
5 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
บริษทัร่วม     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 626,109 724,812 626,109 787,413 
ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 63,530 38,536 - - 
รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุน  (6,342) - (6,342) - 
เงินปันผลรับ (50,116) (17,435) - - 
ณ วนัที ่30 กันยายน 633,181 745,913 619,767 787,413 

 
ไม่มีการซ้ือและจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 และเงินปันผลรับสาํหรับงวดเกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2559 และ 2558 มีดงันี้ 
 

งบการเงนิรวม 
  ประเทศที่          มูลค่าตาม  เงินปันผลสาํหรับงวด 
 ลกัษณะธุรกิจ กิจการจดัตั้ง สดัส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  วธิีส่วนไดเ้สีย  เกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 
   30 31  30 31  30  31  30  31  30  30 
   กนัยายน ธนัวาคม  กนัยายน ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  กนัยายน 
   2559 2558  2559 2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษทัร่วม             
กองทุนรวมสิทธิการ
เช่าอสงัหาริมทรัพย์
โรงแรมและรีสอร์ท
ในเครือเซ็นทารา 

 
ลงทุนในสิทธิ
การเช่าอสงัหา 
ริมทรัพย ์ ไทย 25.3 25.3 3,085,440 3,110,464 781,071 787,413 633,181 626,109 50,116 17,435 

รวม     781,071 787,413 633,181 626,109 50,116 17,435 

 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 มีราคาปิดอยูท่ี่ 4.60 บาท (31 ธันวาคม 2558: 3.76 บาท) มูลค่ายตุิธรรมของเงิน
ลงทุนในกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราเท่ากบั 373 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2558: 305 ล้านบาท) 
 

 
 
 
 
 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 
สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ 
 

ทุนชาํระแลว้ 
 

ราคาทุน  การดอ้ยค่า 
 

ราคาทุน-สุทธิ  
เงินปันผลสาํหรับงวด 
เกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 

 30 31  30 31  30  31  30  31  30  31  30  30 
 กนัยายน ธนัวาคม  กนัยายน ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  กนัยายน 
 2559 2558  2559 2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 

 (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษทัร่วม             
กองทุนรวมสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพย์
โรงแรมและรีสอร์ทใน
เครือเซ็นทารา 25.3 25.3 

 
 
 

3,085,440 

 
 
 

3,110,464 781,071 787,413 (161,304) (161,304) 619,767 626,109 

 
 
 

50,116 17,435 
รวม     781,071 787,413 (161,304) (161,304) 619,767 626,109 50,116 17,435 

 
บริษทัตั้งค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม โดยพิจารณาจากมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิของกองทุนรวม



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2559  2558 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 5,132,582 4,907,582 

เงินลงทุนเพิ่ม 470,000 15,000 

ณ วนัที ่30 กันยายน 5,602,582 4,922,582 

 
ในไตรมาส 2 ปี 2559 บริษทัไดล้งทุนในหุน้สามญัของบริษทั เซ็นทารา แมนเนจเมน้ท ์ เฮดควอเตอร์ จาํกดั จาํนวน 
100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 10 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 100 ของหุน้ท่ีชาํระแลว้ 
บริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนและเรียกชาํระเงินค่าหุน้กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 
 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2559 ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกเป็นจาํนวน
เงิน 40 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัใหม่เป็นจาํนวน 400,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท และเรียกชาํระเตม็มูลค่า 
 
เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2559 บริษทัไดล้งทุนในหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จาํกดั จาํนวน 
4,200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท เป็นจาํนวนเงิน 420 ลา้นบาท  
 
เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2558 บริษทั โคซ่ี โฮเตล็ จาํกดั ไดเ้รียกชาํระค่าหุน้เพิ่มเติมจาํนวน 300,000 หุน้ หุน้ละ 50 
บาท รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 15 ลา้นบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับงวดเกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2559 และ 2558 มีดงันี้ 
 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ 
 

ทุนชาํระแลว้ 
 

ราคาทุน 
 

การดอ้ยค่า 
 

ราคาทุน - สุทธิ 
 เงินปันผลสาํหรับงวด 

เกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 
  30 31  30 31  30  31  30  31  30  31  30  30 
  กนัยายน ธนัวาคม  กนัยายน ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  กนัยายน 
  2559 2558  2559 2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 

  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัย่อยทางตรง              
บริษทั เซ็นทรัลสมุย              
 บีชรีสอร์ท จาํกดั  โรงแรม 100 100  670,000 250,000 814,383 394,383 - - 814,383 394,383 125,000 125,000 
บริษทั เซ็นทรัลกะรน              
 วลิเลจ จาํกดั  โรงแรม 100 100 37,500 37,500 76,500 76,500 - - 76,500 76,500 5,625 - 
บริษทั เซ็นทรัลกระบี่ เบย ์              
 รีสอร์ท จาํกดั  โรงแรม 100 100 500,000 500,000 500,000 500,000 - - 500,000 500,000 - - 
บริษทั เซ็นทรัลหวัหิน              
 บีชรีสอร์ท จาํกดั  โรงแรม 63.9 63.9 185,000 185,000 198,905 198,905 - - 198,905 198,905 47,324 94,648 
บริษทั โรงแรม              
 เซ็นทรัลเวลิด ์จาํกดั โรงแรม 100 100 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 - - 1,800,000 1,800,000 - - 
บริษทั โรงแรม              
 เซ็นทรัลเกาะกดู จาํกดั โรงแรม 100 100 120,000 120,000 120,000 120,000 - - 120,000 120,000 - - 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ 
 

ทุนชาํระแลว้ 
 

ราคาทุน 
 

การดอ้ยค่า 
 

ราคาทุน - สุทธิ 
 เงินปันผลสาํหรับงวด 

เกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 
  30 31  30 31  30  31  30  31  30  31  30  30 
  กนัยายน ธนัวาคม  กนัยายน ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  กนัยายน 
  2559 2558  2559 2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 

  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัย่อยทางตรง             
บริษทั เซ็นทรัล ลงทุนในบริษทั             
 โฮเตล็แมนเนชเมน้ท ์จาํกดั อื่น 100 100 250,000 250,000 250,000 250,000 - - 250,000 250,000 - - 
บริษทั เซ็นทรัล อาหารและ               
 เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั เครื่องดื่ม 100 100 620,000 620,000 669,607 669,607 - -  669,607  669,607 - 20,000 
บริษทั ทริปเปิลไนน์ ไม่ไดป้ระกอบ             
 เดคคอร์ จาํกดั กิจการ 100 100 80,000 80,000 80,000 80,000 - - 80,000 80,000 - - 
บริษทั เซ็นทรัลสมุย              
 โฮเตล็แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั โรงแรม 100 100 1,250 1,250 1,250 1,250 - - 1,250 1,250 - - 
บริษทั เซ็นทารา                 

อินเตอร์เนชัน่แนล                
แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ลงทุนในบริษทั 
อื่นและรับ
บริหารโรงแรม 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

150,000 

 
 

150,000 

 
 

150,000 

 
 

150,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

150,000 

 
 

150,000 

 
 

66,000 

 
 

12,000 
บริษทั เอส. พี. เรียลตี้ หาด

ฝรั่ง รีสอร์ท จาํกดั 
ไม่ไดป้ระกอบ
 กิจการ 

 
100 

 
100 

 
88,500 

 
88,500 

 
88,500 

 
88,500 

 
- 

 
- 

 
88,500 

 
88,500 - - 

บริษทั เอส. พี. เรียลตี้พทัยา 
บีช จาํกดั 

ไม่ไดป้ระกอบ
 กิจการ 

 
100 

 
100 

 
80,000 

 
80,000 

 
80,000 

 
80,000 

 
- 

 
- 

 
80,000 

 
80,000 - - 

บริษทั เซ็นวารี เฮลตี้ สปา 
จาํกดั 

ไม่ไดป้ระกอบ
 กิจการ 

 
100 

 
100 

 
1,000 

 
1,000 

 
1,000 

 
1,000 

 
- 

 
- 

 
1,000 

 
1,000 - - 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ 
 

ทุนชาํระแลว้ 
 

ราคาทุน 
 

การดอ้ยค่า 
 

ราคาทุน - สุทธิ 
 เงินปันผลสาํหรับงวด 

เกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 
  30 31  30 31  30  31  30  31  30  31  30  30 
  กนัยายน ธนัวาคม  กนัยายน ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  กนัยายน 
  2559 2558  2559 2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 

  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัย่อยทางตรง              
บริษทั เซ็นทรัล บางกอก ไม่ได ้             
 คอนเวนชัน่และ  ประกอบ             
 เอก็ซิบิชัน่ จาํกดั     กิจการ 100 100 1,000 1,000 1,000 1,000 - - 1,000 1,000 - - 
บริษทั เซ็นทารา              
 อินเตอร์เนชัน่แนล              
 แมนเนจเมน้ท ์ รับบริหาร             
 (ประเทศไทย) จาํกดั  โรงแรม 100 100 25,000 25,000 25,000 25,000 - - 25,000 25,000 21,000 28,000 
บริษทั โรงแรมกะรน              
 ภูเกต็ จาํกดั โรงแรม 99.3 99.3 520,000 520,000 479,187 479,187 - - 479,187 479,187 77,460 98,116 

บริษทั โคซี่ โฮเตล็ จาํกดั 
ไม่ไดป้ระกอบ
 กิจการ 

 
100 

 
100 

 
30,000 

 
30,000 

  
30,000 

  
30,000 

  
- 

 
- 

  
30,000 

  
30,000 

 
- - 

บริษทั เซ็นทารา อิมพอร์ต-
เอก็ซพอร์ต จาํกดั 

ธุรกิจนาํเขา้
 และส่งออก 

 
100 

 
100 

 
1,000 

 
1,000 

  
1,000 

  
1,000 

  
- 

 
- 

  
1,000 

  
1,000 

 
- - 

บริษทั โคซี่ โฮเตล็ แมนเนจ
เมน้ท ์จาํกดั 

ไม่ไดป้ระกอบ
 กิจการ 

 
100 

 
100 

 
1,250 

 
1,250 

  
1,250 

  
1,250 

  
- 

 
- 

  
1,250 

  
1,250 

 
- - 

บริษทั เซ็นทาราลอยลัตี้ 
     มาร์เกต็ติ้ง จาํกดั 

จดัหาสิทธิพิเศษ 
 ใหก้บัลูกคา้ 

 
100 

 
100 

 
12,500 

 
12,500 

  
12,500 

  
12,500 

  
- 

 
- 

  
12,500 

  
12,500 

 
- - 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ 
 

ทุนชาํระแลว้ 
 

ราคาทุน 
 

การดอ้ยค่า 
 

ราคาทุน - สุทธิ 
 เงินปันผลสาํหรับงวด 

เกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 
  30 31  30 31  30  31  30  31  30  31  30  30 
  กนัยายน ธนัวาคม  กนัยายน ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  กนัยายน 
  2559 2558  2559 2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 

  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัย่อยทางตรง              
 
บริษทั ศูนยก์ารเรียนรู้ 

  เซ็นทารา จาํกดั 

ศูนยฝ์ึกอบรม
 และพฒันา
 บุคลากร 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

2,500 

 
 

2,500 

  
 

2,500 

  
 

2,500 

  
 

- 

 
 

- 

  
 

2,500 

  
 

2,500 

 

          - - 
บริษทั โรงแรมกะตะภูเกต็ 

จาํกดั 
 
โรงแรม 

 
99 

 
99 

 
120,000 

 
120,000 

  
170,000 

  
170,000 

  
- 

 
- 

  
170,000 

  
170,000 

 
      14,256 - 

บริษทั เซ็นทารา แมนเนจเมน้ท ์
เฮดควอเตอร์ จาํกดั 

รับบริหาร  
 โรงแรม 100 -          50,000        -         50,000       -  - -          50,000         -            - - 

รวม       5,602,582  5,132,582 - - 5,602,582  5,132,582         356,665       377,764 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ ทุนชาํระแลว้ 
 

ราคาทุน 
 

การดอ้ยค่า 
 

ราคาทุน - สุทธิ 
 เงินปันผลสาํหรับงวด 

เกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 
  30 31 30 31  30  31  30  31  30  31  30  30 
  กนัยายน ธนัวาคม กนัยายน ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  กนัยายน 
  2559 2558  2559 2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัย่อยทางอ้อม     
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัล          
สุคนธา จาํกดั โรงแรม 100 100 

 
145,000 

 
145,000 - - - - - - - - 

บริษทั เซ็นทรัลสมุย               
วลิเลจ จาํกดั โรงแรม 100 100 

 
55,000 

 
55,000 - - - - - - - - 

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัล 
แม่สอดฮิลล ์จาํกดั โรงแรม 98.4 98.4 

 
190,000 

 
190,000 - - - - - - - - 

บริษทั ซีอาร์จี                          
แมนูแฟคเจอริ่ง จาํกดั 

อาหารและ
 เครื่องดื่ม 100 100 

 
160,000 

 
160,000 - - - - - - - - 

บริษทั เซ็นทรัลบริการ           
ซกัรีด จาํกดั 

ไม่ไดป้ระกอบ
 กิจการ 100 100 

 
1,500 

 
1,500 - - - 

 
- - - - - 

บริษทั ซีอาร์จี อินเตอร์ 
เนชัน่แนล ฟู้ด จาํกดั 

อาหารและ 
 เครื่องดื่ม 100 100 

 
179,760 

 
179,760 - - - - - - - - 

บริษทั เอส.พี. เรียลตี้     
ลนัตา บีช จาํกดั 

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 จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน - สุทธิ 
เงินปันผลสาํหรับงวด 
เกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 

  30 31 30 31  30  31  30  31  30  31  30  30 
  กนัยายน ธนัวาคม กนัยายน ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  กนัยายน 
  2559 2558  2559 2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัย่อยทางอ้อม     
Centara (Shanghai) ไม่ได ้    
   Hotel Management  ประกอบ    
   Co., Ltd.  กิจการ 100 100     27,233 16,137  -  -  - -  -  -  - - 
CIM for Hotel ไม่ได ้                     
 Management - Egypt,  ประกอบ                     
 S.A.E.  กิจการ 100 100         577 232  - -  - - - -  - - 
Centara Capital Limited                 
   (เดิมชื่อ  Centara (Hong Kong) ไม่ได ้                
   Hotel Management  ประกอบ                
   Co.,  Limited)  กิจการ 100 100 - -  - -  - - - -  - - 
รวม       -  - - - -  -  - - 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษทัยอ่ยทั้งหมดดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย ยกเวน้บริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

บริษทัย่อย ประเทศทีกิ่จการจัดตั้ง 

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 ์

Centara Capital Limited เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
   (เดิมช่ือ Centara (Hong Kong) Hotel Management   
   Co., Limited)  



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

48 

7 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สิทธิการเช่า และสินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืน 
 

ในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2559  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัมีราคาทุนรวม
เพิ่มข้ึน 865 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและก่อสร้างโรงแรม และการขยายสาขาของธุรกิจอาหาร ทั้งน้ี
ไม่มีรายการซ้ือหรือขายสิทธิการเช่าและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนท่ีมีสาระสาํคญัระหวา่งงวด 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษทัและบริษทัย่อยบางแห่งไดจ้าํนองท่ีดิน อาคาร และส่ิงปลูกสร้าง ซ่ึงมีมูลค่าตาม
บญัชีเป็นจาํนวน 2,369 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2558: 4,601 ล้านบาท) เป็นหลกัประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงิน
กูย้มืจากสถาบนัการเงิน  
 
บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั (“CRG”) ไดท้าํสัญญากบัธนาคารในประเทศสามแห่งเพ่ือรับวงเงินสินเช่ือ
ระยะสั้นประเภทต่างๆ ตามเง่ือนไขของสัญญา CRG จะไม่จาํหน่าย จาํนาํหรือจาํนองอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการ
เช่าท่ีมีอยูห่รือท่ีจะมีในอนาคตเป็นจาํนวนเกินกวา่ท่ีตกลงตามสญัญา โดยไม่ไดรั้บการยนิยอมจากธนาคาร 
 
ตามสัญญาเงินกูย้ืมระหว่างบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จาํกดั (“CWH”) กบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง CWH    
ตกลงจะไม่จาํหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า ก่อให้เกิดภาระผูกพนัในสิทธิการเช่าช่วงท่ีดิน รวมทั้งอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 
โดยไม่ไดรั้บการยนิยอมจากธนาคาร 

 
ตามสัญญาเช่าช่วงทรัพยสิ์นของโรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด ์กรุงเทพฯ ทรัพยสิ์นท่ีเช่าท่ีบริษทัไดด้าํเนินการ
บูรณะพฒันา ปรับปรุงหรือก่อสร้าง แกไ้ข ดดัแปลง ต่อเติม ซ่อมแซมหรือสร้างทดแทนทรัพยสิ์นเดิม จะโอนเป็น
กรรมสิทธ์ิของการรถไฟแห่งประเทศไทย  
 
ตามสัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและทรัพยสิ์นของโรงแรมรถไฟหัวหิน อาคารโรงแรม ส่ิงปลูกสร้างและส่วนติดตั้ง
เพิ่มเติมของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงคือ บริษทั เซ็นทรัลหวัหินบีชรีสอร์ท จาํกดั จะโอนเป็นกรรมสิทธ์ิของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย  

 
อาคารโรงแรม ส่ิงปลูกสร้างและส่วนติดตั้ งของบริษัทย่อยแห่งหน่ึงคือ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จํากัด 
(“CWH”) ตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิในอาคารและส่ิงปลูกสร้างใดๆ ท่ี CWH ไดซ่้อมแซมปรับปรุง หรือก่อสร้างข้ึนบน
ท่ีดินท่ีเช่าช่วงให้แก่เจา้ของทรัพยสิ์นคือสํานกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 มูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าช่วงท่ีดินดงักล่าว มีจาํนวน 2,325 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2558: 2,400 ล้าน
บาท) 
 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน  686,028 734,582 45,111 67,908 
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  3 31,949 50,458 39,958 6,144 
เจา้หน้ีอ่ืน  83,708 103,981 50,572 70,984 
เจา้หน้ีค่าซ้ืออาคารและอุปกรณ์  134,801 189,710 5,735 8,764 
เงินมดัจาํหอ้งพกั  387,057 432,942 110,800 109,677 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  921,874 957,357 90,747 84,562 
รวม   2,245,417 2,469,030 342,923 348,039 

 
9         หุ้นกู้  
 

เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2559 บริษทัออกหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีหลกัประกนั โดยมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 2.09 ต่อปี จาํนวน 800,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขาย
หน่วยละ 1,000 บาท ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2563 ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติอนุมติัวงเงินการออกและเสนอ 
ขายหุน้กูด้งักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2552 

 
เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2559 บริษทัออกหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีหลกัประกนั โดยมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 2.45 ต่อปี จาํนวน 980,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขาย
หน่วยละ 1,000 บาท ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2564 ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติอนุมติัวงเงินการออกและเสนอ
ขายหุน้กูด้งักล่าวแลว้ เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 

 
 
 
 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เม่ือวนัท่ี 29 กันยายน 2559 บริษทัออกหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน ซ่ึงท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติอนุมติัวงเงินการออกและเสนอขายหุน้กูด้งักล่าวแลว้ เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 โดย
มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 
- อตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 2.78 ต่อปี จาํนวน 1,000,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท 

ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2565  
- อตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 2.97 ต่อปี จาํนวน 1,000,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท 

ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2566 
- อตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 3.39 ต่อปี จาํนวน 500,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท  

ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2569    



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 
 

ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนงานทีร่ายงาน 
 

 

สําหรับงวดสามเดอืนสิ้นสุด     

ส่วนงานโรงแรม 
และบริการทีเ่กี่ยวข้อง 

 ส่วนงานการขาย 
อาหารและไอศกรีม 

  
รวมส่วนงานทีร่ายงาน 

 ตดัรายการ 
ระหว่างกัน 

  
รวม 

   วันที่ 30 กนัยายน 2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
 (ล้านบาท) 
รายได ้          2,119  1,993 2,630 2,495 4,749 4,488 (79) (94) 4,670 4,394 
ดอกเบี้ยรับ               58  67 4 2 62 69 (58) (65) 4 4 
รายไดอ้ื่น             330  300 20 19 350 319 (281) (182) 69 137 
รวมรายได้          2,507 2,360 2,654 2,516 5,161 4,876 (418) (341) 4,743 4,535 
ตน้ทุนขาย          1,441  1,373 1,422 1,363 2,863 2,736 (17) (36) 2,846 2,700 
ค่าใชจ้่ายในการขาย               92  95 105 111 197 206 (15) (3) 182 203 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร             527  491 949 887 1,476 1,378 (228) (198) 1,248 1,180 
ตน้ทุนทางการเงิน             129  162 - - 129 162 (58) (65) 71 97 
รวมค่าใช้จ่าย 2,189 2,121 2,476 2,361 4,665 4,482 (318) (302) 4,347 4,180 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน 13 11 - - 13 11          - - 13 11 
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 331 250 178 155 509 405 (100) (39) 409 366 

ภาษีเงินได ้ (57) (34) (28) (28) (85) (62)           - - (85) (62) 
กําไรสําหรับงวด 274 216 150 127 424 343 (100) (39) 324 304 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ้นสุด     

ส่วนงานโรงแรม 
และบริการทีเ่กี่ยวข้อง 

 ส่วนงานการขาย 
อาหารและไอศกรีม 

  
รวมส่วนงานทีร่ายงาน 

 ตดัรายการ 
ระหว่างกัน 

  
รวม 

   วันที่ 30 กนัยายน 2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
 (ล้านบาท) 
รายได ้ 6,912 6,563 8,010 7,580 14,922 14,143 (232) (233) 14,690 13,910 
ดอกเบี้ยรับ 174 204 11 5 185 209 (176) (200) 9 9 
รายไดอ้ื่น 848 838 61 44 909 882 (666) (559) 243 323 
รวมรายได้ 7,934 7,605 8,082 7,629 16,016 15,234 (1,074) (992) 14,942 14,242 
ตน้ทุนขาย 4,290 4,073 4,309 4,114 8,599 8,187 (51) (54) 8,548 8,133 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 322 303 348 327 670 630 (43) (22) 627 608 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 1,556 1,481 2,856 2,661 4,412 4,142 (668) (643) 3,744 3,499 
ตน้ทุนทางการเงิน 408 493 - 1 408 494 (176) (200) 232 294 
รวมค่าใช้จ่าย 6,576 6,350 7,513 7,103 14,089 13,453 (938) (919) 13,151 12,534 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน 64 39 - - 64 39           - - 64 39 
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 1,422 1,294 569 526 1,991 1,820 (136) (73) 1,855 1,747 
ภาษีเงินได ้ (253) (218) (96) (88) (349) (306)          - - (349) (306) 
กําไรสําหรับงวด 1,169 1,076 473 438 1,642 1,514 (136) (73) 1,506 1,441 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 ภาษเีงนิได้ 
 
การรับรู้ภาษีเงินได้ข้ึนอยู่กบัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินได้ประจาํปีถวัเฉล่ียถ่วง
นํ้ าหนกัท่ีคาดไวส้ําหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใชก้บัรายไดก่้อนภาษีของงวดระหว่างกาล อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงรวม
ของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 คือ ร้อยละ 
20.8 และร้อยละ 18.8 ตามลาํดับ ทั้งน้ี อตัราภาษีเงินได้ท่ีแท้จริงไม่แตกต่างอย่างมีสาระสําคญัจากอตัราภาษีเงินได ้
นิติบุคคล 

 
12 กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559  และ 2558 คาํนวณจาก
กาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างงวดโดย
แสดงการคาํนวณดงัน้ี 
 
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด  

   วนัที ่30 กนัยายน 

งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
2559  2558  2559  2558 

 (ล้านบาท/ล้านหุ้น) 
กาํไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้    
   สามญัของบริษทั (ขั้นพื้นฐาน) 322 

 
294 

 
386 

 
374 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ 1,350  1,350  1,350  1,350 
        

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.24  0.22  0.29  0.28 

 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด  

   วนัที ่30 กนัยายน 

งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
2559  2558  2559  2558 

 (ล้านบาท/ล้านหุ้น) 
กาํไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้    
   สามญัของบริษทั (ขั้นพื้นฐาน) 1,434 

 
1,374 

 
660 

 
705 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ 1,350  1,350  1,350  1,350 
         

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 1.06  1.02  0.49  0.52 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 เงนิปันผล 
 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 675 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ในระหวา่งปี 2559 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2558 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 540 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ในระหวา่งปี 2558 

14 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุตธิรรม 
 
สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินทีไ่ม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรม 
 
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน ยกเวน้เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหุ้นกู ้มีมูลค่า
ตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม เน่ืองจากจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น 
 
มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหุน้กูร้วมถึงมูลค่าตามบญัชีในงบแสดงฐานะการเงินรวม
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 มูลค่ายติุธรรม  มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม  มูลค่าตามบญัชี 
 (ล้านบาท) 
30 กันยายน 2559      
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,748  1,700 - - 
หุน้กู ้ 6,085 5,978 6,085 5,978 
รวม 7,833  7,678 6,085 5,978 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
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15 ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการทีไ่ม่เก่ียวข้องกัน 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน     
สญัญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้     
   การก่อสร้างโรงแรม 296,568 52,566 17,957 - 
   เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 12,269 21,436 - - 
   ส่วนปรับปรุงสญัญาเช่า 35,729 - - - 
รวม 344,566 74,002 17,957 - 

     
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน     
   และค่าบริการของบริษทั เซ็นทรัล     
   เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากดั     
ภายในหน่ึงปี 371,541 413,606 - - 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 292,291 275,927 - - 
หลงัจากหา้ปี 1,528 1,174 - - 
รวม 665,360 690,707 - - 

 
16       มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีย่งัไม่ได้ใช้ 

 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่ซ่ึงไดมี้การประกาศและยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้และไม่ไดน้าํมาใชใ้นการ
จดัทาํงบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่น้ีอาจเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และ
ถือปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 กลุ่มบริษทัไม่มีแผนท่ีจะ
นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินน้ีมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
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   มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ    เร่ือง 
 

ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 5/2559 แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการตดัรายการสินทรัพย ์   
ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินในเบ้ืองตน้ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จากการ
ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่น้ี ซ่ึงคาดว่าไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระสําคญัต่องบการเงิน
ในงวดท่ีถือปฏิบติั 

 
17      การจัดประเภทรายการใหม่ 

 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวดสาม
เดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2558 ซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินระหว่างกาลเพ่ือวตัถุประสงค์ในการ
เปรียบเทียบของงวด 2559 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการนาํเสนองบการเงินระหว่างกาล    
ปี 2559  
 
 2558 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

 
จดัประเภท

ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

 
จดัประเภท

ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 (ล้านบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน            
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,013 (90) 923 310 - 310 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่       
    บุคคลหรือกิจการอ่ืน 19 90 109          - -    - 
สิทธิการเช่า 786 (56) 730 101 - 101 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (2,525) 56 (2,469) (348) - (348) 
   -   -   
            
            
            
            
            
            
            



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
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 2558 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

 
จดัประเภท

ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

 
จดัประเภท

ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 (ล้านบาท) 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ            
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด  
    วนัที ่30 กนัยายน  

    

รายไดจ้ากกิจการโรงแรมและ       
    บริการท่ีเก่ียวขอ้ง (1,911) 13 (1,898) (525) 5 (520) 
ตน้ทุนขาย - กิจการโรงแรม       
    และบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 1,369 (13) 1,356 358 (5) 353 
   -   -   
         
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ            
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด  
    วนัที ่30 กนัยายน  

    

รายไดจ้ากกิจการโรงแรมและ     
    บริการท่ีเก่ียวขอ้ง (6,359) 35 (6,324) (1,642) 15 (1,627) 
ตน้ทุนขาย - กิจการโรงแรม       
    และบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 4,112 (35) 4,077 1,057 (15) 1,042 
   -   -   

 
การจดัประเภทรายการใหม่น้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัมากกวา่ 

 


