
 
 

 

 
 
 
 
 
 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินระหวา่งกาล 

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 
และ 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ คณะกรรมการบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560  
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแส 
เงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และหมายเหตุประกอบงบ
การเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของ
เฉพาะบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและ
น าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วน
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบ
ดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการ
ตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ข้อมลูและเหตกุารณ์ท่ีเน้น 
 
ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลขอ้ 3 ก) 2) ซ่ึงไดอ้ธิบายถึงความไม่แน่นอนของอตัราค่าเช่า
จากการต่อสัญญาเช่าช่วงระหว่างบริษทัย่อยแห่งหน่ึงกบับริษทัร่วมแห่งหน่ึง ซ่ึงไดส้ิ้นสุดลงในเดือนกนัยายน 2557 โดย บริษทั
ย่อยยงัคงครอบครองและประกอบกิจการโรงแรมตั้งแต่วนัส้ินสุดสัญญาเช่า ทั้ งน้ี ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไป
เน่ืองจากเร่ืองน้ี 
 
 
 
 
 
(วิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก)  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4795 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
9 สิงหาคม 2560 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 572,884 989,295 11,368 32,932 

เงนิลงทุนชวัคราว 703,712 153,746 -                   -                   

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน 4 788,932 937,883 201,409 236,832 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บุคคลหรือกิจการอืน 12,465 12,465 -                   -                   

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 -                   -                   838,000 813,800 

สินคา้คงเหลือ 672,820 780,760 24,940 27,275 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 153,342 168,586 18,406 18,093 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,904,155 3,042,735 1,094,123 1,128,932 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงนิลงทุนเผอืขาย 1,102 996 -                   -                   

เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 5 597,646 594,317 587,992 594,317 

เงนิลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                   -                   5,602,582 5,602,582 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 -                   -                   2,520,990 2,747,750 

อสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 416,959 424,930 257,496 263,903 

ทดิีน อาคารและอุปกรณ์ 17,900,145 18,288,243 4,112,051 4,175,621 

ค่าความนิยม 314,602 314,602 -                   -                   

สิทธิการเช่า 618,565 704,629 52,195 107,116 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 382,859 372,019 15,251 17,445 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 95,306 115,004 34,852 47,517 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 568,378 539,333 5,798 5,191 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 20,895,562 21,354,073 13,189,207 13,561,442 

รวมสินทรัพย์ 23,799,717 24,396,808 14,283,330 14,690,374 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสินหมุนเวียน

เงนิเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนั

จากสถาบนัการเงิน 208,965 719,988 6,357 6,343 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน 8 2,128,491 2,232,782 323,714 337,917 

รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชีทถึีงกาํหนดภายในหนึงปี 164,163 168,448 84,389 87,970 

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินที

ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 214,083 127,199 -                   -                   

หุน้กูท้ีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี -                   1,000,000 -                   1,000,000 

เงนิกูย้มืระยะสนัจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 62,956 66,382 765,570 424,300 

ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 195,711 154,228 2,120 -                   

หนีสินหมุนเวยีนอืน 204,985 236,625 35,822 39,656 

รวมหนีสินหมุนเวยีน 3,179,354 4,705,652 1,217,972 1,896,186 

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,669,205 874,269 400,000           -                   

หุน้กู ้ 4,979,920 4,979,716 4,979,920        4,979,716 

รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชี 2,164,063 2,221,647 1,018,664        1,043,624 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 177,422 161,941 -                   -                   

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์

   พนกังาน 226,705             218,557 68,090               67,079 

ประมาณการหนีสินสาํหรับค่ารือถอน 98,953 97,471 -                   -                   

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 20,803 20,275 16,446 16,146 

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 9,337,071 8,573,876 6,483,120 6,106,565 

รวมหนีสิน 12,516,425 13,279,528 7,701,092 8,002,751 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 

ทุนทอีอกและชาํระแลว้ 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 970,000 970,000 970,000 970,000 

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 158,080 158,080 158,080 158,080 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 8,132,996 7,694,201 4,104,158 4,209,543 

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 161,846 231,963 -                   -                   

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 10,772,922 10,404,244 6,582,238 6,687,623 

ส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคุม 510,370 713,036 -                   -                   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 11,283,292 11,117,280 6,582,238 6,687,623 

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 23,799,717 24,396,808 14,283,330 14,690,374 

- - - -

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้ 

รายไดจ้ากกิจการโรงแรมและบริการทีเกียวขอ้ง 1,950,340 1,930,887 520,653 505,311

รายไดจ้ากการขายอาหารและเครืองดืม 2,751,950 2,840,349 -           -           

รายไดค้่าเช่า 28,585 28,551 12,549 12,549

เงินปันผลรับ 3 -           -           538,427 60,137

รายไดอื้น 68,465 68,601 84,191 139,997

รวมรายได้ 4,799,340 4,868,388 1,155,820 717,994

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนขาย - กิจการโรงแรมและบริการทีเกียวขอ้ง 1,325,765 1,363,971 352,895 346,127

ตน้ทุนขาย - อาหารและเครืองดืม 1,467,904 1,498,358 -           -           

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 220,449 222,484 65,517 65,394

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,319,112 1,289,219 137,357 123,764

ตน้ทุนทางการเงิน 56,809 78,782 43,959 45,522

รวมค่าใช้จ่าย 4,390,039 4,452,814 599,728 580,807

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6,409 37,301 -           -           

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 415,710 452,875 556,092 137,187

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 10 (17,774)        (91,756)        (1,098)          (17,303)        

กาํไรสําหรับงวด 397,936 361,119 554,994 119,884

วนัที 30 มิถุนายน

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่า

งบการเงิน (15,621)        507 -           -           

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผอืขาย 58 42 -           -           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ (15,563)        549               -           -           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 382,373 361,668 554,994 119,884

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 398,277 354,020 554,994 119,884

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (341)             7,099            -           -           

กาํไรสําหรับงวด 397,936 361,119 554,994 119,884

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 386,584 354,480 554,994 119,884

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (4,211)          7,188 -           -           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 382,373 361,668 554,994 119,884

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 11 0.30 0.26 0.41 0.09 

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้ 

รายไดจ้ากกิจการโรงแรมและบริการทีเกียวขอ้ง 4,545,890 4,633,540 1,116,573 1,111,950

รายไดจ้ากการขายอาหารและเครืองดืม 5,323,087 5,329,689 -           -           

รายไดค้่าเช่า 56,894 56,963 24,960 24,960

เงินปันผลรับ 3, 5, 6 -           -           538,427 60,137

รายไดอื้น 219,140 178,860 175,802 325,118

รวมรายได้ 10,145,011 10,199,052 1,855,762 1,522,165

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนขาย - กิจการโรงแรมและบริการทีเกียวขอ้ง 2,780,170 2,851,441 707,610 708,913

ตน้ทุนขาย - อาหารและเครืองดืม 2,861,521 2,850,278 -           -           

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 421,389 444,933 123,156 139,149

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2,547,280 2,495,848 279,797 250,961

ตน้ทุนทางการเงิน 115,378 160,889 87,439 97,558

รวมค่าใช้จ่าย 8,725,738 8,803,389 1,198,002 1,196,581

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 20,741 51,493 -           -           

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,440,014 1,447,156 657,760 325,584

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 10 (206,911)      (264,720)      (20,650)        (52,518)        

กาํไรสําหรับงวด 1,233,103 1,182,436 637,110 273,066

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

(พันบาท)

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

8



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่า

งบการเงิน (93,680)        (26,572)        -           -           

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผอืขาย 85                 49                 -           -           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ (93,595)        (26,523)        -           -           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,139,508 1,155,913 637,110 273,066

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,181,290 1,111,679 637,110 273,066

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 51,813 70,757 -           -           

กาํไรสําหรับงวด 1,233,103 1,182,436 637,110 273,066

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,111,173 1,091,852 637,110 273,066

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 28,335 64,061 -           -           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,139,508 1,155,913 637,110 273,066

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 11 0.88 0.82 0.47 0.20 

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

รวม ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น การเปลียนแปลง องคป์ระกอบอนื ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การแปลงค่า เงินลงทุน สัดส่วนการถือหุ้น ของส่วนของ รวมส่วนของ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน เผอืขาย ในบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ของผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2559

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม  2559 1,350,000 970,000 158,080 6,519,520 82,566 753 143,422 226,741 9,224,341 696,411 9,920,752

รายการกับผู้ ถือหุ้นทบีันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 12 -                    -                    -                    (674,874)               -                    -                    -                    -                    (674,874)               -                    (674,874)

เงินปันผลจ่ายจากบริษทัยอ่ย -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    (26,676) (26,676)

รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                    -                    -                    (674,874)               -                    -                    -                    -                    (674,874)               (26,676)                 (701,550)               

รวมรายการกับผู้ ถือหุ้นทบีันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                    -                    -                    (674,874)               -                    -                    -                    -                    (674,874)               (26,676)                 (701,550)               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไรหรือขาดทุน -                    -                    -                    1,111,679 -                    -                    -                    -                    1,111,679             70,757 1,182,436

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื -                    -                    -                    -                    (19,876)                 49                         -                    (19,827)                 (19,827)                 (6,696)                   (26,523)                 

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                    -                    -                    1,111,679             (19,876)                 49                         -                    (19,827)                 1,091,852             64,061                  1,155,913             

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2559 1,350,000 970,000 158,080 6,956,325 62,690 802 143,422                206,914 9,641,319 733,796 10,375,115

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุ้น

(พนับาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

รวม ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น การเปลียนแปลง องคป์ระกอบอนื ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การแปลงค่า เงินลงทุน สัดส่วนการถือหุ้น ของส่วนของ รวมส่วนของ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน เผอืขาย ในบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ของผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2560

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม  2560 1,350,000 970,000 158,080 7,694,201 87,816 725 143,422 231,963 10,404,244 713,036 11,117,280

รายการกับผู้ ถือหุ้นทบีันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

ลดทุนบริษทัยอ่ย 6 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    (132,566)               (132,566)               

เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 12 -                    -                    -                    (742,495)               -                    -                    -                    -                    (742,495)               -                        (742,495)               

เงินปันผลจ่ายจากบริษทัยอ่ย -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    (98,435)                 (98,435)                 

รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                    -                    -                    (742,495)               -                    -                    -                    -                    (742,495)               (231,001)               (973,496)               

รวมรายการกับผู้ ถือหุ้นทบีันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                    -                    -                    (742,495) -                    -                    -                    -                    (742,495) (231,001) (973,496)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไรหรือขาดทุน -                    -                    -                    1,181,290 -                    -                    -                    -                    1,181,290             51,813 1,233,103

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื -                    -                    -                    -                    (70,202)                 85                         -                    (70,117)                 (70,117)                 (23,478)                 (93,595)                 

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                    -                    -                    1,181,290             (70,202)                 85                         -                    (70,117)                 1,111,173             28,335                  1,139,508             

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2560 1,350,000 970,000 158,080 8,132,996 17,614                  810 143,422                161,846 10,772,922 510,370 11,283,292

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุ้น

(พนับาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุ้นที ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วน

หมายเหตุ ออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร ของผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2559

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2559 1,350,000 970,000 158,080 3,921,491 6,399,571

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 12 -                            -                            -                            (674,874)                       (674,874)                       

รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                            -                            -                            (674,874)                       (674,874)                       

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                            -                            -                            (674,874)                       (674,874)                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด

กาํไรหรือขาดทุน -                            -                            -                            273,066 273,066

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                            -                            -                            -                            -                            

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                            -                            -                            273,066 273,066

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2559 1,350,000 970,000 158,080 3,519,683 5,997,763

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

 หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุ้นที ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วน

หมายเหตุ ออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร ของผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2560

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2560 1,350,000 970,000 158,080 4,209,543 6,687,623

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 12 -                            -                            -                            (742,495)                       (742,495)                       

รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                            -                            -                            (742,495)                       (742,495)                       

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                            -                            -                            (742,495)                       (742,495)                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด

   กาํไรหรือขาดทุน -                            -                            -                            637,110 637,110

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                            -                            -                            -                            -                            

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                            -                            -                            637,110 637,110

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2560 1,350,000 970,000 158,080 4,104,158 6,582,238

กาํไรสะสม

(พันบาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรสําหรับงวด 1,233,103       1,182,436       637,110          273,066          

ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

หนีสงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) 4 20                   (159)                295                 -

กลบัรายการขาดทุนจากมูลค่าสินคา้ลดลง (639)                (1,801)             - -

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 895,883          984,905          171,268          157,555          

กลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (10,933)           (28,380)           - -

ขาดทุนจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 50,926            61,828            5,723              296                 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (20,741)           (51,493)           - -

ตน้ทุนทางการเงิน 115,378          160,889          87,439            97,558            

โอนรายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชีเป็นรายได้ (104,366)         (110,944)         (64,063)           (68,594)           

กลบัรายการขาดทุนจากการปิดสาขา (12,392)           (23,132)           - -

เงินปันผลรับ -                  -                  (538,427) (60,137)           

ภาษีเงินได้ 206,911          264,720          20,650            52,518            

2,353,150       2,438,869       319,995 452,262          

การเปลยีนแปลงในสินทรัพย์และหนสิีนดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอนื 148,931          82,320            35,128            1,387              

สินคา้คงเหลือ 108,579          34,723            2,335              832                 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอนื 18,172            (7,692)             (313) 7,560              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอนื (27,418)           (5,376)             (607) 1,743              

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอนื (99,054)           (185,725)         2,289              (21,402)           

หนีสินหมุนเวยีนอนื (31,640)           (33,716)           (3,834)             (21,651)           

รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชี 42,497            53,968            35,522            42,210            

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 8,148              10,652            1,011              2,307              

จ่ายค่ารือถอน (2,891)             (2,148)             - -

หนีสินไม่หมุนเวยีนอนื 49,591            50,854            300                 3,186              

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 2,568,065       2,436,729       391,826          468,434          

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (143,475)         (158,072)         (5,863)             (13,521)           

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 2,424,590       2,278,657       385,963          454,913          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด 

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

รับชาํระเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 -                  -                  2,930,790       2,931,390       

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 -                  -                  (2,728,230)      (2,513,870)      

เงินลงทุนชวัคราวเพมิขนึ (549,966)         -                  -                  -                  

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการอนืลดลง -                  2,270              -                  -                  

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (519,625)         (659,310)         (53,758)           (42,667)           

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (49,638)           (18,369)           (1,450)             -                  

เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า (69,675)           (22,316)           -                  -                  

เงินสดจ่ายเพอืลงทุนในบริษทัร่วม 5 (1,888)             -                  -                  -                  

เงินสดจ่ายเพอืลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                  -                  -                  (50,000)           

รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 6,325              6,342              6,325              6,342              

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้างลดลง (เพมิขนึ) (3,826)             6,004              -                  4,235              

รับเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย -                  -                  525,452          47,324            

รับเงินปันผลจากบริษทัร่วม 12,975            12,813            12,975            12,813            

เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 1,175              12,943            317                 5,819              

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (1,174,143)      (659,623)         692,421          401,386          

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินเพมิขนึ (ลดลง), สุทธิ (551,795)         270,993          -                  250,000          

ดอกเบียจ่าย (131,709)         (167,550)         (98,737)           (100,734)         

จ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (742,495)         (674,874)         (742,495)         (674,874)         

จ่ายเงินปันผลจากบริษทัยอ่ยใหส่้วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (98,435)           (26,676)           -                  -                  

ลดทุนบริษทัยอ่ย (132,566)         -                  -                  -                  

เงินกูย้มืจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัเพมิขนึ 3 -                  -                  642,670          258,450          

ชาํระคืนเงินกูย้มืจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 -                  -                  (301,400)         (526,250)         

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสันจากกิจการอนื -                  (1,804)             -                  -                  

เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ -                  800,000          -                  800,000          

ชาํระคืนหุน้กู้ (1,000,000)      (800,000)         (1,000,000)      (800,000)         

ชาํระคืนหนีสินสัญญาเช่าการเงิน -                  (5,689)             -                  (4,483)             

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,108,047       -                  400,000          -                  

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (160,948)         (388,475)         -                  (144,000)         

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (1,709,901)      (994,075)         (1,099,962)      (941,891)         

งบการเงินรวม

(พนับาท)

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด 

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ (459,454)         624,959          (21,578) (85,592)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 976,290          377,125          26,589 32,466

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด 516,836          1,002,084       5,011 (53,126)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 572,884          1,135,223       11,368 7,285

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร (56,048)           (133,139)         (6,357) (60,411)

516,836          1,002,084       5,011 (53,126)

รายการทไีม่ใช่เงินสด

ยอดหนีคา้งชาํระจากการซืออาคารและอุปกรณ์ 58,043            100,012          1,021 6,149

วนัที 30 มิถุนายนวนัที 30 มิถุนายน

(พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

17 

หมายเหตุ   สารบัญ 
 
1    ขอ้มูลทัว่ไป 
2    เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3    บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4    ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
5    เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
6    เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
7   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สิทธิการเช่า และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 
8    เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
9              ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
10    ภาษีเงินได ้
11     ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
12    เงินปันผล 
13   เคร่ืองมือทางการเงิน 
14                ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
15 การจดัประเภทรายการใหม่ 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2560 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้ งข้ึนในประเทศไทยและมีท่ีอยู ่
จดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน จตุจกัร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย  
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2533  
 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งงวดไดแ้ก่ กลุ่มจิราธิวฒัน ์(ถือหุน้ร้อยละ 64) 
 
บริษทัและบริษทัย่อยด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจโรงแรม รับบริหารโรงแรม และธุรกิจอาหารและ
เคร่ืองด่ืม  
 

2 เกณฑ์การจดัท างบการเงนิระหว่างกาล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง                        
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภา
วิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559                      
งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้ 
ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคล้องกับการถือปฏิบัติใน                            
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
ออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 ทุกฉบบั
มาถือปฏิบติั การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระส าคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการค านวณ และผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั
หรือบริษทั 
 

(ข) สกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั 
ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 
ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารต้องใช้วิจารณญาณ                         
การประมาณและขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงินท่ี
เก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชวิ้จารณญาณอย่างมีนยัส าคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบายการ
บญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในการ
จดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 

(ง) การวัดมลูค่ายติุธรรม 
 
กลุ่มบริษทัก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน
มูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนยัส าคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 
 
กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยส าคัญอย่าง
สม ่าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตั้งราคา กลุ่มผู ้
ประเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัล าดบั
ชั้นของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม 
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ประเดน็ปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
 
เม่ือวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
 ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน

อยา่งเดียวกนั 
 ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) ส าหรับ

สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
 ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสังเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่สามารถ

สงัเกตได)้ 
 
หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 
 
ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุขอ้ 13 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

3 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 
เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หากกลุ่ม
บริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัต่อบุคคลหรือกิจการ
ในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่
ภายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
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ความสัมพันธ์ท่ีมีกับบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ  5 และ 6 ส าหรับ
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหารส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี  
 

 ประเทศที่
จดัตั้ง 

 

ช่ือกจิการ /สัญชาติ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
ผูบ้ริหารส าคญั  บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการ

และควบคุมกิจกรรมต่างๆของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษทั (ไม่ว่าจะท า
หนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บริษทั สรรพสินคา้เซ็นทรัล จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
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 าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ                นโยบายการก าหนดราคา 
ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย อิงตามอตัราดอกเบ้ียธนาคาร 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดจ้ากการค ้าประกนัเงินกู ้ ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ ตามการประกาศการจ่ายเงินปันผล 
ค่าบริหารจดัการ ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่ารับและค่าเช่าจ่าย ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าไฟฟ้า ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายอ่ืน ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริการอ่ืน ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 
และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
ค่าเช่ารับ -  -  733  1,035 
ดอกเบ้ียรับ -  -  28,102  27,178 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ -  -  44,056  93,857 
รายไดจ้ากการค ้าประกนัเงินกู ้ -  -  3,322  5,878 
เงินปันผลรับ -  -  525,452  47,324 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  3,671  2,557 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  -  1,424  661 
ค่าเช่าจ่าย -  -  1,743  2,237 
ค่าบริหารจดัการ -  -  32,604  - 
        

บริษทัร่วม        
ค่าเช่ารับ 25,014  24,980  12,549  12,549 
เงินปันผลรับ 12,975  12,813  12,975  12,813 
ค่าเช่าจ่าย 40,391  32,680  -  - 
        

กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
ค่าเช่ารับ 3,570  3,570  -  - 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ 2,490  1,112  -  - 
รายไดอ่ื้น 4,369  4,568  -  - 
ค่าเช่าจ่าย 40,995  39,965  30,632  30,045 
ค่าไฟฟ้า 8,831  9,372  8,831  9,372 
ค่าบริหารจดัการ 7,932  7,675  3,473  3,307 
ค่าบริการอ่ืน 3,613  3,552  -  - 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
ค่าเช่ารับ -  -  1,465  2,704 
ดอกเบ้ียรับ -  -  57,696  62,051 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ -  -  91,014  224,236 
รายไดจ้ากการค ้าประกนัเงินกู ้ -  -  5,449  11,558 
เงินปันผลรับ -  -  525,452  47,324 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  6,873  6,571 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  -  2,752  1,323 
ค่าเช่าจ่าย -  -  3,487  4,474 
ค่าบริหารจดัการ -  -  72,523  - 
        

บริษทัร่วม        
ค่าเช่ารับ 49,754  49,823  24,960  24,960 
เงินปันผลรับ 12,975  12,813  12,975  12,813 
ค่าเช่าจ่าย 103,047  94,053  -  - 
        

กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
ค่าเช่ารับ 7,140  7,140  -  - 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ 7,331  4,270  -  - 
รายไดอ่ื้น 9,193  10,073  -  - 
ค่าเช่าจ่าย 80,528  78,522  59,803  58,682 
ค่าไฟฟ้า 17,101  18,981  17,101  18,981 
ค่าบริหารจดัการ 15,863  15,350  6,946  6,615 
ค่าบริการอ่ืน 7,025  8,073  -  - 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ผู้บริหารส าคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
  ผลประโยชนร์ะยะสั้น 16,779  19,386  16,779  19,386 
  ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 649  713  649  713 
รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 17,428  20,099  17,428  20,099 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ผู้บริหารส าคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
  ผลประโยชนร์ะยะสั้น 35,975  39,454  35,975  39,454 
  ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1,297  1,426  1,297  1,426 
รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 37,272  40,880  37,272  40,880 

 
ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559  มีดงัน้ี 

 
ลกูหน้ีกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  15,108  52,268 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 28,873  55,995  835  2,145 
รวม 28,873  55,995  15,943  54,413 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินให้กู้ยมืแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั  อตัราดอกเบีย้ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560  2559  2560  2559 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน          
บริษทัยอ่ย 3.00 - 3.50 3.50 - 4.15 -  -  838,000  813,800 
          

เงินให้กู้ยมืระยะยำว          

บริษทัยอ่ย 3.00 - 3.50 2.00 - 4.15 -  -  2,520,990  2,747,750 
          

รวม   -  -  3,358,990  3,561,550 
 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 
2559 มีดงัน้ี 

 
 

เงินให้กู้ยมืแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  3,561,550  3,417,890 
เพ่ิมข้ึน -  -  2,728,230  2,513,870 
ลดลง -  -  (2,930,790)  (2,931,390) 
ณ วนัที่ 30 มถุินายน -  -  3,358,990  3,000,370 

 

 

เจ้ำหนี้กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  12,330  14,982 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 29,227  21,219  3,404  4,249 
รวม 29,227  21,219  15,734  19,231 

 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินกู้ยมืจำกบุคคลหรือกจิกำรที่ อตัราดอกเบีย้ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 เกีย่วข้องกนั   30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560  2559  2560  2559 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

เงินกู้ยมืระยะส้ัน          
บริษทัยอ่ย 1.50 - 3.00 1.57 - 4.15 -  -  765,570  424,300 
บุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.00 3.00 62,956  66,382  -  - 
รวม   62,956  66,382  765,570  424,300 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 
เงินกู้ยมืจำกบุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
เงินกู้ยมืระยะส้ัน        
บริษทัย่อย        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  424,300  661,900 
เพ่ิมข้ึน -  -  642,670  258,450 
ลดลง -  -  (301,400)  (526,250) 
ณ วนัที่ 30 มถุินายน -  -  765,570  394,100 

        
บุคคลอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 66,382  66,860  -  - 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน (3,426)  (2,113)  -  - 
ณ วนัที่ 30 มถุินายน 62,956  64,747  -  - 

        
        
        
        
        



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินกู้ยมืจำกบุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
รวมเงินกู้ยมืจำกบุคคลหรือกจิกำรที่        
   เกีย่วข้องกนั        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 66,382  66,860  424,300  661,900 
เพ่ิมข้ึน -  -  642,670  258,450 
ลดลง -  -  (301,400)  (526,250) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน (3,426)  (2,113)  -  - 
ณ วนัที่ 30 มถุินายน 62,956  64,747  765,570  394,100 

 

 

สัญญำส ำคัญที่ท ำกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

ก) สัญญาเช่าระยะยาว 
 

บริษทั 
 

1) โครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ (เดิมช่ือ โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์ 
กรุงเทพฯ) 

 

ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญาต่างตอบแทนระหวา่งบริษทักบั บริษทั เซ็นทรัลอินเตอร์พฒันา จ ากดั (“CID”) ซ่ึงท าสญัญา
เช่าท่ีดินระยะยาวกบัการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) บริษทัไดรั้บสิทธิในการก่อสร้างอาคารโรงแรมบนท่ีดินท่ี
เช่าช่วงจาก CID และสามารถด าเนินกิจการโรงแรมเพ่ือประโยชนข์องบริษทัจนถึงวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2551 สญัญาน้ีต่อ
อายไุดอี้กคร้ังละ 10 ปี 

 

เม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 2551 ซ่ึงเป็นวนัครบก าหนดของสัญญาต่างตอบแทนดงักล่าว บริษทัตอ้งโอนส่ิงปลูกสร้างบน
ท่ีดินท่ีเช่าช่วง ส่วนติดตั้ งและปรับปรุง รวมถึงอุปกรณ์บางส่วนให้แก่ รฟท. ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วนัครบ
ก าหนดสญัญาเป็นจ 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 เพ่ือรักษาสิทธิและ
ยืนยนัการใชสิ้ทธิในการเขา้ท าสญัญาเช่าช่วงใหม่กบั CID โดย CID ไดแ้จง้ใหบ้ริษทัจ่ายเงินประกนัสิทธิการเช่าท่ีดิน
และอาคารโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว จ านวน 95 ลา้นบาท ในวนัท่ี CID เขา้ท าสญัญาเช่ากบั รฟท. 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ในปี  2552 บริษทัท าสัญญาเช่าช่วงทรัพยสิ์น ซ่ึงประกอบดว้ย อาคารโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา 
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ (เดิมช่ือ โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด ์กรุงเทพฯ) และส่วนปรับปรุงอาคารโรงแรม พร้อม
ทั้งทรัพยสิ์นครุภณัฑ ์กบั CID (“ผูใ้หเ้ช่าช่วง”) เป็นระยะเวลา 20 ปี และจะส้ินสุดลงในวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2571 บริษทั
จะตอ้งจ่ายค่าผลประโยชน์ตอบแทนการไดสิ้ทธิเช่าช่วงและค่าเช่าส าหรับการเช่าช่วงสินทรัพยร์ายปีใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าช่วง
ตลอดอายุสญัญาเช่าเป็นจ านวนเงินรวม 2,556 ลา้นบาท นอกจากน้ี บริษทัจะตอ้งจ่ายค่าเช่าครุภณัฑใ์หแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าช่วง
ตลอดอายสุัญญาเช่าเป็นจ านวนเงินรวม 31 ลา้นบาท โดยบริษทับนัทึกค่าเช่าครุภณัฑเ์ป็นสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่า
การเงิน   
 
ทรัพยสิ์นท่ีเช่าท่ีบริษทัไดด้ าเนินการบูรณะพฒันา ปรับปรุงหรือก่อสร้าง แกไ้ข ดดัแปลง ต่อเติม ซ่อมแซมหรือสร้าง
ทดแทนทรัพย์สินเดิมตามสัญญาน้ี ให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ รฟท. ทันทีท่ีมีการด าเนินการดังกล่าวแลว้เสร็จ 
นอกจากน้ี บริษทัตอ้งส่งมอบครุภณัฑท่ี์เช่าตามรายการในสญัญาเช่าใหแ้ก่ รฟท. เม่ือส้ินสุดสัญญาเช่าตามสภาพตาม
สมควรและอายกุารใชง้านในขณะนั้น 
 
บริษทัย่อย 
 

2) โครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช 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 เพ่ือให้ CTARAF เช่า

ท่ีดินเป็นระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วนัท่ีคู่สัญญาไดน้ าสัญญาเช่าไปจดทะเบียนการเช่า (วนัท่ี 26 กนัยายน 
2551) ทั้งน้ี CTARAF ตกลงช าระค่าเช่าท่ีดินเป็นจ านวนทั้งส้ิน 1,500 ลา้นบาท โดยช าระทั้งจ านวนในวนัจด
ทะเบียนการเช่า CSBR บนัทึกรายการดงักล่าวเป็นรายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชีในงบแสดงฐานะการเงิน
ของบริษทัย่อย และทยอยตดับญัชีเป็นรายไดโ้ดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 30 ปี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 
2560 รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชีมีจ านวน 1,061.9 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559: 1,086.7 ล้านบาท) ใน
งบการเงินรวม 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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2 บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) (“CPH”) ไดท้ าสัญญาเช่าอาคารส่ิงปลูกสร้างโรงแรมเซ็นทารา
แกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั CTARAF เพ่ือให ้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 บนัทึกรายการดงักล่าวเป็นรายไดรั้บล่วงหน้ารอการตดับญัชีในงบแสดงฐานะการเงิน     
เฉพาะกิจการ และทยอยตดับญัชีเป็นรายไดโ้ดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 30 ปี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 
2560 รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชีมีจ านวน 1,068.9 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559: 1,094.1 ล้านบาท) 

 
 ภายใตส้ัญญาเช่าอาคารส่ิงปลูกสร้าง CPH ตกลงและรับรองว่า ภายในระยะเวลา 4 ปีนบัจากวนัจดทะเบียน

การเช่า CTARAF จะมีรายไดค่้าเช่าจากการน าทรัพยสิ์นท่ีเช่าไปหาผลประโยชน์ ไม่นอ้ยกว่ารายไดค่้าเช่า
ประกนัสะสม ตามจ านวนเงินท่ีระบุในสัญญา โดยหาก CTARAF มีรายไดค่้าเช่าสะสมนอ้ยกวา่รายไดค่้าเช่า
ประกนัสะสมตามสัญญา CPH ตกลงจะช าระเงินให้ CTARAF ในจ านวนเท่ากบัส่วนต่างระหว่างรายไดค่้า
เช่าสะสมของกองทุนรวม ลบดว้ยรายไดค่้าเช่าประกนัสะสม  

 
 เม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม 2551 CPH และ CSBR ได้ท าสัญญาเก่ียวกับการประกันรายได้ของ CTARAF โดย 

CSBR ในฐานะผูใ้ห้เช่าท่ีดินซ่ึงไดรั้บประโยชน์ส่วนหน่ึงจากการเช่าทรัพยสิ์นของ CTARAF ตกลงร่วม
รับประกนัรายไดค่้าเช่า โดยหาก CPH ตอ้งช าระเงินใดๆ ให้แก่ CTARAF ภายใตเ้ง่ือนไขการรับประกัน
ขา้งตน้ CSBR ตกลงจะช าระเงินค่ารับประกนับางส่วนใหแ้ก่ CPH ตามอตัราร้อยละท่ีก าหนดในสญัญา 

 
 ทั้งน้ี หาก CTARAF ประสงคจ์ะต่ออายุสัญญาเช่าท่ีดิน และสัญญาเช่าอาคาร ตามขอ้ 1 และขอ้ 2 ขา้งตน้ ไปอีก

นบัจากวนัครบระยะเวลาการเช่า CTARAF ตอ้งแจง้ความประสงคด์งักล่าวให้แก่ CSBR และ CPH แลว้แต่กรณี 
ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายในปีท่ี 26 นับจากปีแรกของระยะเวลาการเช่า และคู่สัญญาจะร่วมกนัเจรจา
รายละเอียดในการต่ออายสุญัญาเช่าใหแ้ลว้เสร็จภายในปีท่ี 27 นบัจากปีแรกของระยะเวลาการเช่า 

 
3 CSBR ไดท้ าสัญญาซ้ือขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ท่ีไดติ้ดตั้งใช้งานอยู่ในโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช                    

รีสอร์ท สมุย กบั CTARAF โดย CTARAF ตกลงช าระค่าตอบแทนการรับโอนกรรมสิทธ์ิในเฟอร์นิเจอร์และ
อุปกรณ์ดงักล่าว เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 80 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) โดยช าระทั้ งจ านวนในวนัโอน
กรรมสิทธ์ิ (วนัท่ี 26 กนัยายน 2551) 
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4 CTARAF ไดท้ าสัญญาเช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุยกบั บริษทั เซ็นทรัลสมุย
โฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จ ากัด (“CSHM”) เพ่ือให้เช่าท่ีดิน อาคารและระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ท่ี
เก่ียวข้อง และเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์แก่ CSHM เพ่ือให้ CSHM ใช้ในการด าเนินธุรกิจโรงแรม โดยมี
ระยะเวลาการเช่า 3 ปี นับจากวนัท่ี 26 กันยายน 2551 ทั้ งน้ี CTARAF ตกลงให้ค ามัน่แก่ CSHM เพ่ือให้ 
CSHM มีสิทธิเช่าทรัพย์ท่ีเช่าต่อไปอีก 3 ปีนับจากวนัท่ีครบระยะเวลาการเช่า โดย CSHM ต้องแจ้งให ้
CTARAF ทราบถึงการใชสิ้ทธิตามค ามัน่ให้สิทธิการเช่าล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน
ก่อนวนัครบระยะเวลาการเช่า เพ่ือเจรจาร่วมกนัในการก าหนดค่าเช่าคงท่ีใหม่ ทั้งน้ี CTARAF สามารถใชสิ้ทธิ
ระงบัการเช่าโดยแจง้ CSHM เป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามสัญญาฉบบัน้ี CSHM ตกลงช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน ซ่ึง
ประกอบดว้ย ค่าเช่าคงท่ี ในอตัรารวม 225 ลา้นบาทต่อปี และค่าเช่าผนัแปรในอตัราเท่ากบัร้อยละ 90 ของก าไร
ก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 

 
ทั้งน้ี ตามสัญญาเช่าช่วงและสัญญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง CSHM ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขในสัญญา เช่น ส่งมอบ
เอกสาร และข้อมูลต่างๆ ตามท่ีระบุในสัญญา เปิดบัญชีและด ารงบัญชีเงินฝากต่างๆ รวมทั้ งโอนสิทธิ
เรียกร้องในบญัชีเงินฝากดงักล่าวใหแ้ก่ CTARAF ไม่ก่อหน้ีเพ่ิมเติม ขาย จ าหน่าย ให้เช่า ก่อภาระผูกพนัใน
ทรัพยสิ์นไม่วา่ทั้งหมด หรือบางส่วน ใหเ้งินกู ้ลงทุนใดๆ ยกเวน้ไดรั้บความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก 
CTARAF 

 
 แต่ในกรณีท่ี CSHM แสดงให ้CTARAF เห็นไดว้่ามีเหตุการณ์ใดๆ เป็นเหตุการณ์ท่ีไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุม

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

 
เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2557 CSHM ไดมี้หนงัสือแสดงเจตนาใชสิ้ทธิเช่าโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช 
รีสอร์ท สมุย ต่อไปอีกตามท่ีก าหนดในเง่ือนไขเก่ียวกบัการต่ออายสุญัญาเช่าช่วง ซ่ึงสญัญาเช่าดงักล่าวส้ินสุด
ในวนัท่ี 25 กนัยายน 2557 ต่อมาในวนัท่ี 23 กนัยายน 2557 บริษทัจดัการของ CTARAF ไดแ้จง้ให้ CSHM 
ทราบว่า CTARAF และ CSHM ตอ้งร่วมกนัตกลงอตัราค่าเช่าคงท่ีใหม่ในการต่ออายุสัญญาเช่าช่วง โดย
บริษทัจดัการของ CTARAF ไดย้ืนยนัอตัราค่าเช่าใหม่ให้เป็นไปตามอตัราค่าเช่าเดิม แต่ CSHM เสนออตัรา
ค่าเช่าจ านวนเท่ากับร้อยละ 100 ของ EBITDA ดังนั้น บริษัทจัดการของ CTARAF และ CSHM จึงยงัไม่
สามารถตกลงอตัราค่าเช่าใหม่ร่วมกนัได ้
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 เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2558 บริษทัจดัการของ CTARAF ไดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่า ในการ
ต่ออายุสัญญาเช่าช่วงซ่ึงส้ินสุดในเดือนกนัยายน 2557 นั้น CTARAF และ CSHM ยงัคงไม่สามารถตกลงอตัราค่า
เช่าร่วมกนัได ้ซ่ึงบริษทัจดัการอยู่ระหว่างการเจรจา และพิจารณาแนวทางอ่ืนๆ รวมถึงกระบวนการสรรหาผูเ้ช่า
ช่วงท่ีเหมาะสม 

 
 เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2558 บริษทัจัดการของ CTARAF ไดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่า 

บริษทัจดัการไดด้ าเนินการประกาศการสรรหาผูเ้ช่าช่วงโรงแรมและก าหนดให้ผูส้นใจเขา้ยื่นซองประมูล ทั้งน้ี 
เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2558 บริษทัจดัการไดต้รวจสอบเอกสารซองประมูลของผูเ้ขา้ประมูลท่ีไดย้ื่นมาทั้งหมด ซ่ึง
ขอ้เสนอน้ียงัไม่เป็นประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดส าหรับกองทุนและ/หรือผูถื้อหน่วยลงทุน กองทุนจึงใชสิ้ทธิไม่เลือกผูย้ื่น
ซองประมูลในการประมูลคร้ังน้ี ในการน้ี บริษทัจดัการอยู่ระหว่างการพิจารณาวา่จะด าเนินการใหมี้การจดัประมูล
ใหเ้ช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย ใหม่อีกคร้ังหน่ึงหรือไม่ 
 
ในการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนของ CTARAF เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2559 เพ่ือพิจารณาอนุมติัขอ้เสนอการเช่า
ช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย ผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการไดรั้บขอ้มูลเพ่ิมเติม
ซ่ึงรวมถึงความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระอย่างเพียงพอในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้เสนอการเช่าช่วง
ก่อนการพิจารณาอนุมติัขอ้เสนอการเช่าช่วง ผูถื้อหน่วยลงทุนยงัประสงค์ให้บริษทัจดัการของ CTARAF 
ด าเนินการพิจารณาทางเลือกอ่ืนเพ่ือเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ บริษทัจดัการของ CTARAF จึงเห็นว่า
ยงัไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัในวาระดงักล่าวในขณะน้ี ทั้ งน้ี เม่ือบริษทั
จดัการของ CTARAF ไดข้อ้เสนอหรือทางเลือกเพ่ิมเติมจาก CSHM หรือมีขอ้สรุปอยา่งใดอยา่งหน่ึงภายหลงั
จากการศึกษาแนวทางออกให้กบั CTARAF แลว้ บริษทัจดัการของ CTARAF จะแจง้ความคืบหนา้ต่อตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือรับทราบ และ น าเสนอขอ้สรุป
ดงักล่าวต่อท่ีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป  
 
เม่ือวนัท่ี 29 ธันวาคม 2559 บริษทัจดัการของ CTARAF ไดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่า
บริษทัจดัการไดพิ้จารณาแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินให้กบักองทุนรวมแลว้ ซ่ึงมีหน้าท่ีในการศึกษาและ
แนะน าข้อเสนอการเช่าช่วงทางเลือกอ่ืน ๆ และน าเสนอต่อบริษัทจัดการ รวมถึงเจรจาต่อรองเง่ือนไข         
การเช่าช่วง เพ่ือใหไ้ดข้อ้เสนอการเช่าช่วงท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน ทั้งน้ี บริษทัจดัการอยูร่ะหวา่ง
การพิจารณาคดัเลือกท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพ่ือวิเคราะห์และจดัท ารายงานความเห็นเก่ียวกบัขอ้เสนอ
การเช่าช่วง 
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 นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทัจดัการของ CTARAF ไดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยว่าบริษทัจดัการไดพิ้จารณาแต่งตั้งท่ีปรึกษาในการสรรหาผูเ้ช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรม 
เซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย รายอ่ืนเพ่ิมเติมแลว้ โดยท าหนา้ท่ีหลกัในการจดัเตรียมเอกสาร แนะน า
และติดต่อให้ผูส้นใจยื่นขอ้เสนอการเช่าช่วง เพ่ือให้ไดข้อ้เสนอการเช่าช่วงท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วย
ลงทุน ทั้งน้ี บริษทัจดัการอยูร่ะหวา่งการจดัเตรียมเอกสารขอ้มูลส าหรับการสรรหาผูเ้ช่าช่วง รวมถึงพิจารณา
คดัเลือกท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพ่ือวิเคราะห์และจดัท ารายงานความเห็นเก่ียวกบัขอ้เสนอการเช่าช่วง 
 
เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2560 บริษทัจดัการของ CTARAF ไดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่า
บริษทัจดัการอยูร่ะหว่างด าเนินการสรรหาขอ้เสนอการเช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช  
รีสอร์ท สมุย เพ่ิมเติมนอกเหนือจากทางเลือกทั้ง 3 ทางเลือกท่ีเสนอในการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนเม่ือวนัท่ี 
28 ตุลาคม 2559 โดยมีก าหนดการยื่นขอ้เสนอในวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2560 ทั้งน้ี ไม่มีผูส้นใจยื่นขอ้เสนอการ
เช่าช่วงในวนัและเวลาดงักล่าว ตามท่ีก าหนดในขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการสรรหาผูเ้ช่าช่วงทรัพยสิ์นส าหรับ
อาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย  
 
เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2560 บริษทัจดัการของ CTARAF ไดพิ้จารณาแต่งตั้ งบริษทัท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระของ CTARAF ในการวิเคราะห์และจดัท าความเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้เสนอการเช่าช่วงอาคารโครงการ
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย  และน าเสนอในท่ีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน เพ่ือประกอบการ
พิจารณาอนุมติัต่อไป 
 
อย่างไรก็ตาม CSHM ยงัคงครอบครองและประกอบกิจการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย ตั้งแต่วนั
ส้ินสุดสัญญาเช่าช่วงในเดือนกนัยายน 2557 ซ่ึงถือเป็นการครอบครองและใช้งานโดยไม่มีสัญญาเช่าท่ีเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษร CSHM บนัทึกและช าระค่าเช่าให้แก่ CTARAF รวมในอตัราเท่ากบัร้อยละ 100 ของก าไร
ก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (“EBITDA”) ตั้งแต่สัญญาเช่าช่วงส้ินสุดลง อยา่งไรก็
ตาม CSHM ไดรั้บหนงัสือทวงถามจาก CTARAF ในการช าระค่าเช่าใหค้รบถว้นตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา
เช่าช่วงเดิม คือในอตัราเท่ากบัค่าเช่าคงท่ีในอตัรารวม 225 ลา้นบาทต่อปีและค่าเช่าผนัแปรในอตัราเท่ากบั
ร้อยละ 90 ของก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 CSHM 
และ CTARAF ยงัคงอยู่ระหว่างการเจรจาเพ่ือตกลงอตัราค่าเช่า ทั้ งน้ี ค่าเช่าท่ีบันทึกไวอ้าจมีความแตก
ต่างหากการตกลงอตัราค่าเช่าดงักล่าวเสร็จส้ิน ดงันั้น จึงมีความไม่แน่นอนของอตัราค่าเช่าภายหลงัส้ินสุด
สญัญาเช่าช่วงดงักล่าว 
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3) บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวลิด์ จ ากดั 
 
เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2548 บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จ ากดั (“CWH”) ไดท้ าสัญญาเช่าช่วงท่ีดินและอาคารใน
ส่วนของโรงแรมจากกองทุนรวมธุรกิจไทย 4 (“กองทุน”) เพ่ือพฒันาและใช้ประกอบการด าเนินธุรกิจเก่ียวกับ
โรงแรมหรือธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง CWH ตอ้งจ่ายค่าเช่าล่วงหนา้และค่าเช่ารายปีใหแ้ก่กองทุนตลอดอายขุองสญัญาซ่ึง
ส้ินสุดวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2575 เป็นจ านวนเงิน 1,188.8 ลา้นบาท ทั้งน้ี CWH ไดช้ าระค่าเช่าล่วงหนา้เม่ือลงนามใน
สัญญาเป็นจ านวนเงิน 275.ลา้นบาท ซ่ึงบนัทึกเป็นสิทธิการเช่าในงบแสดงฐานะการเงินรวม ในระหว่างงวดสาม
เดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 CWH ไดบ้นัทึกค่าเช่าเป็นจ านวน 9.1 ลา้นบาท และ 18.2  ลา้น
บาท ตามล าดับ (งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559: 8.7 ล้านบาท และ 17.4 ล้านบาท 
ตามล าดับ) 

 
สัญญาขา้งตน้ก าหนดให้อาคารและส่ิงปลูกสร้างใด ๆ ท่ี CWH ไดซ่้อมแซม ปรับปรุงหรือก่อสร้างข้ึนบนท่ีดินท่ี    
เช่าช่วงใหต้กเป็นกรรมสิทธ์ิของเจา้ของทรัพยสิ์นคือส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ทนัทีท่ีการซ่อมแซม 
ปรับปรุงหรือก่อสร้างดงักล่าวเสร็จส้ิน 
 

4) บริษทั โคซ่ี โฮเตล็ จ ากดั 
 
เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2559 บริษทั โคซ่ี โฮเต็ล จ ากดั (“COSI”) ไดท้ าสัญญาเช่าช่วงท่ีดินโครงการเซ็นทรัล เฟสติวลั 
สมุย จากบริษทั เซ็นทรัลเวิลด ์จ ากดั (“CTW”) เพ่ือพฒันาโรงแรมโคซ่ี สมุย COSI ตอ้งจ่ายค่าตอบแทนการเช่าช่วง
ท่ีดินเป็นจ านวนเงินรวม 62 ลา้นบาท ตลอดระยะเวลาการเช่าช่วง 37 ปี 2 เดือน ทั้งน้ี COSI ไดช้ าระค่าเช่าล่วงหนา้
เม่ือลงนามในสัญญาเป็นจ านวนเงิน 6.2.ลา้นบาท และในระหวา่งเดือนมีนาคม 2560 ไดช้ าระค่าเช่าล่วงหนา้เพ่ิมเติม
จ านวน 55.8 ลา้นบาท ซ่ึงบนัทึกเป็นสิทธิการเช่าในงบแสดงฐานะการเงินรวม ในระหว่างงวดสามเดือนและหก
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 COSI ไดบ้นัทึกค่าเช่าเป็นจ านวน 0.6 ลา้นบาท และ 1.2 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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จ ำนวนเงินขั้นต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งส้ิน 
 
จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานท่ียกเลิกไม่ได ้ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุขอ้  
3 (ก) มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน 

2560 
 

31 ธนัวาคม 
2559 

 30 มิถุนายน 
2560 

 
31 ธนัวาคม 

2559 
 (พันบาท) 
ภายในหน่ึงปี 500,017  541,333  120,900  117,380 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 1,096,167  981,917  722,400  544,280 
หลงัจากหา้ปี 1,374,962  1,651,219  855,320  1,095,650 
รวม 2,971,146  3,174,469  1,698,620  1,757,310 

 
ข) สัญญาบริการระยะยาว 

  
บริษทั 
 
เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2547 บริษทัไดท้ าสัญญาค่าตอบแทนการจดัการกบับริษทัยอ่ย โดยสัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบั
ใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2547 ค่าตอบแทนการจดัการดงักล่าวก าหนดช าระเป็นรายไตรมาส ทั้งน้ี คู่สัญญามีสิทธิท่ี
จะแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมหรือลดงานท่ีด าเนินการน้ี หรือเพ่ิมหรือลดเงินค่าตอบแทนโดยจะตอ้งท าความตกลงเป็น
หนงัสือ รายละเอียดของสญัญาดงักล่าวมีดงัน้ี 
 
- บริษทัไดท้ าสัญญาค่าตอบแทนการจดัการส าหรับบริษทัย่อย 7 แห่งในกลุ่มโรงแรมเพ่ือบริหารงานกิจการ

โรงแรม ภายใตส้ญัญาดงักล่าว บริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนการจดัการในอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา 
- บริษทัไดท้ าสัญญาค่าตอบแทนการบริหารงานกบับริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั (“CRG”) ส าหรับ

การบริหารงานของ CRG ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนการจดัการเป็นจ านวนเงินคงท่ี
เป็นรายเดือน 

 
เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2551 บริษทัไดท้ าสัญญาการจดัการกบับริษทั เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเมน้ท์ จ ากดั เพ่ือ
ให้บริการบริหารงานโรงแรมเป็นระยะเวลา 30 ปี นบัจากวนัท่ีในสัญญา บริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนการจดัการใน
อตัราท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา 
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เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554 บริษทัไดท้ าสัญญาการจดัการกบับริษทั โรงแรมกะรน
ภูเก็ต จ ากดั และบริษทั โรงแรมกะตะภูเก็ต จ ากดั เพ่ือให้บริการบริหารงานโรงแรมเป็นระยะเวลา 5 ปี สัญญา
ดงักล่าวสามารถต่ออายุอตัโนมติัไดอี้ก 5 ปี ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนการจดัการในอตัราท่ี
ก าหนดไวใ้นสญัญา 
 
ทั้งน้ี สัญญาดงักล่าวขา้งตน้ระหว่างบริษทัและบริษทัย่อย 7 แห่งในกลุ่มโรงแรม บริษทั โรงแรมกะรนภูเก็ต จ ากดั 
และบริษทั โรงแรมกะตะภูเก็ต จ ากดั ไดส้ิ้นสุดในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัดงักล่าวไดท้ าสัญญาการจดัการ
ฉบบัใหม่กบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงซ่ึงมีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2559 
 
เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2557 บริษทัไดท้ าสญัญาการบริการกบับริษทั หา้งเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนทส์โตร์ จ ากดั มีก าหนด 
1 ปี เพ่ือรับขอ้มูลทางธุรกิจและค าแนะน าต่าง ๆ อนัเก่ียวกบัการตดัสินใจท่ีเป็นประโยชน์ บริษทัตกลงจ่ายค่าบริการ
ในอตัราเดือนละ 1,000,000 บาท สญัญาดงักล่าวสามารถต่ออายุอตัโนมติัไดทุ้ก 1 ปี โดยท่ีอตัราค่าบริการจะเพ่ิมข้ึน
ในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี 
 
บริษทัย่อย 
 
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 เพ่ือใชป้ระกอบกิจการศูนยก์ารคา้ โดย CHY มีรายไดร้วมประมาณ 428 ลา้นบาท ตลอด
อายุของสัญญา ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชีมีจ านวน 104.7 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2559: 111.8 ล้านบาท) ในงบการเงินรวม 
 
เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2555 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั (“CRG’’) ไดท้ าสัญญาการบริการกบับริษทั 
ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จ ากดั มีก าหนด 1 ปี เพ่ือรับขอ้มูลทางธุรกิจและค าแนะน าต่างๆ อนัเก่ียวกบัการ
ตดัสินใจท่ีเป็นประโยชน์ โดย CRG ตกลงจ่ายค่าบริการในอตัราเดือนละ 500,000 บาท สัญญาดงักล่าวสามารถต่อ
อายอุตัโนมติัไดทุ้ก 1 ปี โดยท่ีอตัราค่าบริการจะเพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี 
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เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2558  บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั (“CRG”) ไดท้ าสัญญาให้ค าปรึกษาปัญหา
กฎหมายกบับริษทั หา้งเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนทส์โตร์ จ ากดั เพ่ือรับค าปรึกษา ค าช้ีแจง ค าแนะน า ในปัญหากฎหมาย
ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายและกฎหมายอ่ืน โดยเนน้เฉพาะขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการประกอบธุรกิจของ CRG 
โดยตกลงจ่ายค่าบริการในอตัราเดือนละ 73,000 บาท สัญญาดงักล่าวมีก าหนด 1 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2558 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เวน้แต่โดยพฤติการณ์ของคู่สัญญาไดมี้การหารือ และใหค้ าปรึกษาภายใตเ้จตนา
แห่งสัญญาน้ีต่อเน่ืองกนัไปโดยมิไดท้ าสัญญาใหม่ ให้ถือว่าไดเ้ร่ิมท าสัญญาโดยไม่ก าหนดเวลา และให้เป็นสิทธิ
ของคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงบอกเลิกสญัญาได ้แต่ตอ้งบอกล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 
 

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

 งบการเงินรวม 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559 

 (พันบาท) 
ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน (เฉพำะค่ำเช่ำและบริกำรคงที่และ 
   ค่ำเช่ำขั้นต ่ำ) 

 

  
ภายในหน่ึงปี 307,439  358,585 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 186,125  274,032 
หลงัจากหา้ปี 23,112  2,789 
รวม 516,676  635,406 

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ง) ภาระค า้ประกนัตามสัญญาระหว่างกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

บริษทั 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัไดค้ ้ าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร วงเงินการขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต
และการค ้าประกนัอ่ืนของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงต่อธนาคารในประเทศเป็นจ านวนเงินรวม 30 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2559: 30 ล้านบาท) 
 

บริษทัและกรรมการของบริษทัท่านหน่ึงไดค้ ้ าประกนัการช าระหน้ีของบริษทัย่อยสองแห่งกบัสถาบนัการเงินใน
ประเทศหลายแห่งวงเงินค ้าประกนั 2,086 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 เงินกูด้งักล่าวมียอดคงเหลือจ านวน 
1,738 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559: 1,708 ล้านบาท) 
 

บริษทัย่อย 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั มีภาระผูกพนัต่อสถาบนัการเงินเก่ียวกบัการ                      
ค ้ าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและวงเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง เป็นจ านวนเงินรวม 55.8 
ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559: 55.8 ล้านบาท) 
 

4 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
  2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
ลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืนๆ  329,781  424,526  93,660  83,662 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (5,036)  (5,016)  (661)  (366) 
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  324,745  419,510  92,999  83,296 
ลูกหน้ีอ่ืน  309,591  357,002  71,603  82,178 
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 28,873  55,995  15,943  54,413 

  663,209  832,507  180,545  219,887 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  109,408  68,564  20,864  16,945 
เงินจ่ายล่วงหนา้ใหผู้ข้ายวตัถุดิบ  16,315  36,812  -  - 
รวม  788,932  937,883  201,409  236,832 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 

หน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) ส าหรับ 
    งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน (422)  (6)  110  - 

    งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 20  (159)  295  - 

 
การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
กจิการอ่ืนๆ        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 245,297  341,236  89,911  79,383 
เกินก าหนดช าระ:        

  นอ้ยกวา่ 3 เดือน 52,561  55,052  2,402  2,423 
  3 - 6   เดือน 17,528  19,264  7  327 
  6 - 12 เดือน 7,937  2,956  -  83 
  มากกวา่ 12 เดือน 6,458  6,018  1,340  1,446 

 329,781  424,526  93,660  83,662 
หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (5,036)  (5,016)  (661)  (366) 
สุทธิ 324,745  419,510  92,999  83,296 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 45 วนั 
 
 
 
 
 
 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษทัร่วม        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 594,317  626,109  594,317  626,109 
เงินลงทุนเพ่ิม 1,888  -  -  - 
ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 20,741  51,493  -  - 
รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุน           (6,325)           (6,342)           (6,325)  (6,342) 
เงินปันผลรับ (12,975)  (12,813)  -  - 
ณ วนัที่ 30 มถุินายน 597,646  658,447  587,992  619,767 

 
เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2560 Centara Capital Limited (บริษทัย่อยทางออ้ม) ไดล้งทุนใน Nakheel CT Deira Islands 
Hotel - FZCO ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้ งข้ึนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ร้อยละ 40 ของทุนท่ีออกและช าระแลว้ เป็น
จ านวนเงิน 1.9 ลา้นบาท Nakheel CT Deira Islands Hotel - FZCO จึงกลายเป็นบริษทัร่วมของกลุ่มบริษทั 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 และเงินปันผลรับส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 

งบการเงินรวม 

  ประเทศท่ี          มูลค่าตาม  เงินปันผลส าหรับงวด 
 ลกัษณะธุรกิจ กิจการจดัตั้ง สดัส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย  หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
   30 31  30 31  30  31  30  31  30  30 
   มิถุนายน ธนัวาคม  มิถุนายน ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  มิถุนายน 
   2560 2559  2560 2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 

   (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัร่วม                    
กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์
โรงแรมและรีสอร์ท
ในเครือเซ็นทารา 

 
ลงทุนในสิทธิ
การเช่าอสงัหา 
ริมทรัพย ์ ไทย 25.3 25.3 

  
 
 

3,060,480 3,085,440 

 

774,746 

 

781,071 

  
 
 

595,758 

 

594,317 

 

12,975 

 

12,813 
Nakheel CT Deira  สหรัฐอาหรับ                     
    Islands Hotel - FZCO โรงแรม เอมิเรตส์         40.0            -        4,720       -  1,888  -  1,888  -  -  - 
รวม         776,634  781,071  597,646  594,317  12,975  12,813 

 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 มีราคาปิดอยูท่ี่ 4.68 บาท (31 ธันวาคม 2559: 4.60 บาท) มูลค่ายติุธรรมของเงิน
ลงทุนในกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราเท่ากบั 379 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559: 373 ล้านบาท) 
 

 
 
 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ 
 

ทุนช าระแลว้ 
 

ราคาทุน  การดอ้ยค่า 
 

ราคาทุน - สุทธิ  
เงินปันผลส าหรับงวด 
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 
 2560 2559  2560 2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 

 (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัร่วม                      
กองทุนรวมสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพย์
โรงแรมและรีสอร์ทใน
เครือเซ็นทารา 25.3 25.3 

  
 
 

3,060,480 

 
 
 

3,085,440  774,746 

 

781,071  (186,754) 

 

(186,754)  587,992 

 

594,317  12,975 

 

12,813 
รวม       774,746  781,071  (186,754)  (186,754)  587,992  594,317  12,975  12,813 

 
บริษทัตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม โดยพิจารณาจากมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2560  2559 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 5,602,582  5,132,582 

เงินลงทุนเพ่ิม -  50,000 

ณ วนัที่ 30 มถุินายน 5,602,582  5,182,582 

 
เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2560 บริษทั เซ็นทารา อินเตอร์เนชั่นแนล แมนเนจเมน้ท์ จ ากัด (บริษทัย่อย) ไดล้งทุนใน
Centara (Shanghai) Hotel Management Co., Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้มของกลุ่มบริษทัเพ่ิมอีกร้อยละ 15 ของ
ทุนจดทะเบียน เป็นจ านวนเงิน 4.6 ลา้นบาท และเม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2560 ได้ลงทุนเพ่ิมอีกร้อยละ 20 ของ 
ทุนจดทะเบียน เป็นจ านวนเงิน 6 ลา้นบาท 
 
เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2560 บริษทั เซ็นทารา แมนเนจเมน้ท์ เฮดควอเตอร์ จ ากดั (บริษทัย่อย) ไดล้งทุนใน Centara 
Capital Limited ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้มของกลุ่มบริษทัเพ่ิมอีกร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน เป็นจ านวนเงิน 3.6 
ลา้นบาท และเม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2560 ไดล้งทุนเพ่ิมอีกร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน เป็นจ านวนเงิน 1.8 ลา้น
บาท 
 
เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2560 ผูถื้อหุ้นของบริษทั Centara Maldives Pvt. Ltd. (บริษทัย่อยทางออ้ม) มีมติอนุมติัการลด
ทุนจดทะเบียน เป็นจ านวนเงิน 530 ลา้นบาท โดยลดมูลค่าหุ้นต่อหุ้นจากมูลค่าหุ้นละ 15 Maldivian Rufiyaa เป็น
มูลค่าหุน้ละ 9.16 Maldivian Rufiyaa และช าระเงินคืนเตม็จ านวนในระหวา่งเดือนมีนาคม 2560 
 
 

 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วนความเป็น

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 
  2560 2559  2560 2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 

  (ร้อยละ)                                                                                                               (พันบาท) 

บริษทัย่อยทำงตรง                       
บริษทั เซ็นทรัลสมุย                       
 บีชรีสอร์ท จ ากดั  โรงแรม 100 100  670,000 670,000  814,383  814,383  -  -  814,383  814,383        130,650   - 
บริษทั เซ็นทรัลกะรน                       
 วิลเลจ จ ากดั  โรงแรม 100 100  37,500 37,500  76,500  76,500  -  -  76,500  76,500           6,750  - 
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  47,324 
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 ไม่ไดป้ระกอบ                      
 เซ็นทรัลเกาะกูด จ ากดั  กิจการ 100 100  120,000 120,000  120,000  120,000  -  -  120,000  120,000  -  - 
                       
                       



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วนความเป็น

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 
  2560 2559  2560 2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 

  (ร้อยละ)                                                                                                               (พันบาท) 
บริษทั เซ็นทรัล                       
 โฮเตล็แมนเนชเมน้ท ์

จ ากดั 
ลงทุนใน 
  บริษทัอ่ืน 

 
100 

 
100 

  
250,000 

 
250,000 

  
250,000 

  
250,000 

  
- 

  
- 

  
250,000 

  
250,000  

 
- 

  
- 

บริษทั เซ็นทรัล อาหารและ                        
 เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั   เคร่ืองด่ืม 100 100  620,000 620,000  669,607  669,607  -  -   669,607   669,607  -  - 
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 อินเตอร์ 

เนชัน่แนล                
แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั 

ลงทุนใน      
 บริษทัอ่ืน 
   และรับบริหาร
 โรงแรม 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

  
 
 

150,000 

 
 
 

150,000 

  
 
 

150,000 

  
 
 

150,000 

 

- 

 

- 

  
 
 

150,000 

  
 
 

150,000  60,000 

 

- 
                       
                       
                       
                       



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วนความเป็น

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 
  2560 2559  2560 2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 

  (ร้อยละ)                                                                                                               (พันบาท) 
บริษทั เอส. พี. 

เรียลต้ี หาดฝร่ัง  
รีสอร์ท จ ากดั 

 
ไม่ไดป้ระกอบ
 กิจการ 

 
 

100 

 
 

100 

  
 

88,500 

 
 

88,500 

  
 

88,500 

  
 

88,500 

 

- 

 

- 

  
 

88,500 

  
 

88,500  - 

 

- 
บริษทั เอส. พี. เรียลต้ี

พทัยา บีช จ  ากดั 
ไม่ไดป้ระกอบ
 กิจการ 

 
100 

 
100 

  
80,000 

 
80,000 

  
80,000 

  
80,000 

 
- 

 
- 

  
80,000 

  
80,000  - 

 
- 

บริษทั รีเฟรช โซน จ ากดั สปา 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          30,000  - 
บริษทั โรงแรมกะรน                       
 ภูเก็ต จ  ากดั โรงแรม 99.3 99.3  520,000 520,000  479,187  479,187  -  -  479,187  479,187          61,968  - 
 
บริษทั โคซ่ี โฮเตล็ จ  ากดั 

ไม่ไดป้ระกอบ
 กิจการ 

 
100 

 
100 

  
30,000 

 
30,000 

  
30,000 

  
30,000 

 
- 

 
- 

  
30,000 

  
30,000  - 

 
- 

                       



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วนความเป็น

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 
  2560 2559  2560 2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 

  (ร้อยละ)                                                                                                               (พันบาท) 
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  
แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั 

ไม่ไดป้ระกอบ
 กิจการ 

 
100 

 
100 

  
1,250 

 
1,250 

  
1,250 

  
1,250 

 
- 

 
- 

  
1,250 

  
1,250  - 

 
- 

บริษทั เซ็นทาราลอยลัต้ี 
มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั 

จดัหาสิทธิพิเศษ 
 ให้กบัลูกคา้ 

 
100 

 
100 

  
12,500 

 
12,500 

  
12,500 

  
12,500 

 
- 

 
- 

  
12,500 

  
12,500         15,000 

 
- 

 
บริษทั ศูนยก์ารเรียนรู้         
 เซ็นทารา จ  ากดั 

ศูนยฝึ์กอบรม
 และพฒันา
 บุคลากร 

 
 

100 

 
 

100 

  
 

2,500 

 
 

2,500 

  
 

2,500 

  
 

2,500 

 

- 

 

- 

  
 

2,500 

  
 

2,500           - 

 

- 
บริษทั โรงแรมกะตะภูเก็ต 

จ  ากดั 
 
โรงแรม 

 
99 

 
99 

  
120,000 

 
120,000 

  
170,000 

  
170,000 

 
- 

 
- 

  
170,000 

  
170,000         23,760 

 
- 

บริษทั เซ็นทารา แมนเนจ
เมน้ท ์เฮดควอเตอร์ จ ากดั 

รับบริหาร  
 โรงแรม 

 
100 

 
100 

  
50,000 

 
50,000 

  
50,000 

  
50,000 

  
  - 

  
  - 

  
50,000 

  
50,000  

 
     150,000 

  
  - 

รวม        5,602,582  5,602,582  -  -  5,602,582  5,602,582  525,452  47,324 

                       
                       
                       



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วนความเป็น

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 
  2560 2559  2560 2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 

  (ร้อยละ)                                                                                                               (พันบาท) 

บริษทัย่อยทำงอ้อม                       
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 

  
179,760 

 
179,760 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- - - - - 

บริษทั เอส.พี. เรียลต้ี                                         
ลนัตาบีช จ ากดั 

ไม่ไดป้ระกอบ
กิจการ 

 
100 

 
100 

  
36,000 

 
36,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- - - - - 

Centara Maldives Pvt. Ltd. โรงแรม 75 75  797,223 1,327,486       -       -       -       -       -       -      -      -      -      - 
R.M.L. Leisure Pvt. Ltd. โรงแรม 74 74  483,886 483,886       -       -       -       -       -       -      -      -      -      - 
                       



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วนความเป็น

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 
  2560 2559  2560 2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 

  (ร้อยละ)                                                                                                               (พันบาท) 
Centara (Shanghai) Hotel 

Management Co., Ltd. 
ไม่ไดป้ระกอบ 
   กิจการ 

 
100 

 
100 

  
42,398 

 
31,770 

 
     - 

 
     - 

 
     - 

 
     - 

 
     - 

 
     -  -  - 

CIM for Hotel ไม่ได ้                      
 Management - Egypt,    ประกอบ                      
 S.A.E.    กิจการ 100 100  577 577             -             -             -             -             -             -  -  - 
 ไม่ได ้                      
    ประกอบ                      
Centara Capital Limited    กิจการ 100 100  6,295 914             -             -             -             -             -             -  -  - 
รวม                   -             -             -             -             -             -  -  - 

 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษทัยอ่ยทั้งหมดด าเนินธุรกิจในประเทศไทย ยกเวน้บริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี 

 
7 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ สิทธิการเช่า และสินทรัพย์ไม่มตีัวตนอ่ืน 
 

ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัมีราคาทุนรวมเพ่ิมข้ึน 
536 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและก่อสร้างโรงแรม และการขยายสาขาของธุรกิจอาหาร ทั้งน้ี ไม่มี
รายการซ้ือหรือขายสิทธิการเช่าและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนท่ีมีสาระส าคญัระหวา่งงวด 

 
บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั (“CRG”) ไดท้ าสัญญากบัธนาคารในประเทศสามแห่งเพ่ือรับวงเงินสินเช่ือ
ระยะสั้นประเภทต่างๆ ตามเง่ือนไขของสัญญา CRG จะไม่จ าหน่าย จ าน าหรือจ านองอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการ
เช่าท่ีมีอยูห่รือท่ีจะมีในอนาคตเป็นจ านวนเกินกวา่ท่ีตกลงตามสัญญา โดยไม่ไดรั้บการยินยอมจากธนาคาร 

 
ตามสัญญาเช่าช่วงทรัพยสิ์นของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ (เดิมช่ือ โรงแรม 
โซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด ์กรุงเทพฯ) ทรัพยสิ์นท่ีเช่าท่ีบริษทัไดด้ าเนินการบูรณะพฒันา ปรับปรุงหรือก่อสร้าง แกไ้ข 
ดดัแปลง ต่อเติม ซ่อมแซมหรือสร้างทดแทนทรัพยสิ์นเดิม จะโอนเป็นกรรมสิทธ์ิของการรถไฟแห่งประเทศไทย  
 
ตามสัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและทรัพยสิ์นของโรงแรมรถไฟหัวหิน อาคารโรงแรม ส่ิงปลูกสร้างและส่วนติดตั้ ง
เพ่ิมเติมของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงคือ บริษทั เซ็นทรัลหวัหินบีชรีสอร์ท จ ากดั จะโอนเป็นกรรมสิทธ์ิของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย  
 
อาคารโรงแรม ส่ิงปลูกสร้างและส่วนติดตั้ งของบริษัทย่อยแห่งหน่ึงคือ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จ ากัด 
(“CWH”) ตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิในอาคารและส่ิงปลูกสร้างใดๆ ท่ี CWH ไดซ่้อมแซมปรับปรุง หรือก่อสร้างข้ึนบน
ท่ีดินท่ีเช่าช่วงให้แก่เจา้ของทรัพยสิ์นคือส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 มูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าช่วงท่ีดินดงักล่าว มีจ านวน 2,239 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559: 2,309 ล้าน
บาท) 

บริษทัย่อย ประเทศทีก่จิการจดัตั้ง 

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. ประเทศอียิปต ์

Centara Capital Limited เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน  649,513  817,089  39,362  51,535 
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  3 29,227  21,219  15,734  19,231 
เจา้หน้ีอ่ืน  84,651  105,770  46,135  54,401 
เจา้หน้ีค่าซ้ืออาคารและอุปกรณ์  58,043  46,949  1,021  6,216 
เงินมดัจ าหอ้งพกั  414,853  423,983  118,208  115,280 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  892,204  817,772  103,254  91,254 
รวม   2,128,491  2,232,782  323,714  337,917 

 
         



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ข้อมลูเกีย่วกบัส่วนงำนที่รำยงำน 
 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุด     

ส่วนงานโรงแรม 
และบริการทีเ่กีย่วข้อง 

 ส่วนงานการขาย 
อาหารและไอศกรีม 

  
รวมส่วนงานทีร่ายงาน 

 ตดัรายการ 
ระหว่างกนั 

  
รวม 

   วนัที ่30 มิถุนำยน 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
 (ล้านบาท) 
รายได ้ 2,027  2,010  2,779  2,868  4,806  4,878  (75)  (78)  4,731  4,800 
ดอกเบ้ียรับ 54  52  6  5  60  57  (52)  (52)  8  5 
รายไดอ่ื้น 233  211  22  20  255  231  (195)  (167)  60  64 
รวมรายได้ 2,314  2,273  2,807  2,893  5,121  5,166  (322)  (297)  4,799  4,869 
ตน้ทุนขาย 1,325  1,361  1,488  1,519  2,813  2,880  (19)  (18)  2,794  2,862 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 114  108  117  128  231  236  (10)  (13)  221  223 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 557  484  966  993  1,523  1,477  (204)  (188)  1,319  1,289 
ตน้ทุนทางการเงิน 108  131  -  -  108  131  (52)  (52)  56  79 
รวมค่าใช้จ่าย 2,104  2,084  2,571  2,640  4,675  4,724  (285)  (271)  4,390  4,453 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน 7  37  -  -  7  37  -  -  7  37 
ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 217  226  236  253  453  479  (37)  (26)  416  453 
ภาษีเงินได ้ (19)  (49)  1  (43)  (18)  (92)  -  -  (18)  (92) 
ก าไรส าหรับงวด 198  177  237  210  435  387  (37)  (26)  398  361 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด     

ส่วนงานโรงแรม 
และบริการทีเ่กีย่วข้อง 

 ส่วนงานการขาย 
อาหารและไอศกรีม 

  
รวมส่วนงานทีร่ายงาน 

 ตดัรายการ 
ระหว่างกนั 

  
รวม 

   วนัที ่30 มิถุนำยน 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
 (ล้านบาท) 
รายได ้ 4,694  4,793  5,377  5,380  10,071  10,173  (145)  (153)  9,926  10,020 
ดอกเบ้ียรับ 109  116  8  7  117  123  (106)  (118)  11  5 
รายไดอ่ื้น 806  518  42  41  848  559  (640)  (385)  208  174 
รวมรายได้ 5,609  5,427  5,427  5,428  11,036  10,855  (891)  (656)  10,145  10,199 
ตน้ทุนขาย 2,779  2,849  2,901  2,887  5,680  5,736  (38)  (34)  5,642  5,702 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 222  230  216  243  438  473  (16)  (28)  422  445 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,109  1,029  1,908  1,907  3,017  2,936  (470)  (440)  2,547  2,496 
ตน้ทุนทางการเงิน 221  279  -  -  221  279  (106)  (118)  115  161 
รวมค่าใช้จ่าย 4,331  4,387  5,025  5,037  9,356  9,424  (630)  (620)  8,726  8,804 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน 21  51  -  -  21  51  -  -  21  51 
ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 1,299  1,091  402  391  1,701  1,482  (261)  (36)  1,440  1,446 
ภาษีเงินได ้ (160)  (196)  (47)  (68)  (207)  (264)  -  -  (207)  (264) 
ก าไรส าหรับงวด 1,139  895  355  323  1,494  1,218  (261)  (36)  1,233  1,182 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ภาษเีงินได้ 
 
การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึ้นอยู่กบัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกับอตัราภาษีเงินไดป้ระจ าปีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้ าหนกัท่ีคาดไวส้ าหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใชก้บัรายไดก่้อนภาษีของงวดระหว่างกาล อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงรวม
ของกลุ่มบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 คือ ร้อยละ 14.4  
(30 มิถุนายน 2559: ร้อยละ 18.3) การเปล่ียนแปลงในอตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงมีสาเหตุหลกัจากการใชสิ้ทธิประโยชน์
ทางภาษีจากมาตรการส่งเสริมการจดัตั้งส านักงานใหญ่ขา้มประเทศและการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดท่ี้จ่ายเป็น
ค่าใชจ่้ายเพ่ือการลงทุนในทรัพยสิ์น 

 
11 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560  และ 2559 ค านวณจาก
ก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างงวดโดย
แสดงการค านวณดงัน้ี 
 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุด  
   วันที่ 30 มิถุนำยน 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
2560  2559  2560  2559 

 (ล้านบาท/ล้านหุ้น) 
ก าไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้    
   สามญัของบริษทั (ขั้นพ้ืนฐาน) 398 

 
354 

 
555 

 
120 

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

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บำท) 0.30  0.26  0.41  0.09 

 
ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด  
   วันที่ 30 มิถุนำยน 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
2560  2559  2560  2559 

 (ล้านบาท/ล้านหุ้น) 
ก าไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้    
   สามญัของบริษทั (ขั้นพ้ืนฐาน) 1,181 

 
1,112 

 
637 

 
273 

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

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บำท) 0.88  0.82  0.47  0.20 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 เงนิปันผล 
 
ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.55 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 742.5 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อ
หุน้ในระหวา่งปี 2560 
 
ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 675 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ในระหวา่งปี 2559 
 

13 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 
สัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัมีสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียส าหรับหุ้นกูจ้  านวน 1,000 ลา้นบาท ท่ีท ากบั
ธนาคารแห่งหน่ึงเพ่ือใชใ้นการจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากหุน้กู ้จากอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.85 ต่อปี จ่ายช าระรายไตรมาสตามท่ีก าหนดในสญัญาหุน้กู ้เป็นอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 6 
เดือนบวกร้อยละ 1.90 ต่อปี จ่ายช าระรายหกเดือน สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียดงักล่าวไดส้ิ้นสุดในเดือน
มิถุนายน 2560 

 
มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุตธิรรม 
 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน แต่ไม่
รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 มูลค่ายติุธรรม  มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม  มูลค่าตามบญัชี 
 (ล้านบาท) 
30 มถุินายน 2560        

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดด้วยมลูค่ำ        

   ยติุธรรม        
เงินลงทุนเผื่อขาย (ระดบั 2) 1  1  -  - 

หน้ีสินทำงกำรเงินที่ไม่ได้วัดด้วยมลูค่ำ        

   ยติุธรรม        
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,900  1,883  398  400 
หุน้กู ้ 4,912  4,980  4,912  4,980 
รวม 6,812  6,863  5,310  5,380 

 
31 ธันวาคม 2559        

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดด้วยมลูค่ำ        

   ยติุธรรม        
เงินลงทุนเผื่อขาย (ระดบั 2) 1  1  -  - 

หน้ีสินทำงกำรเงินที่ไม่ได้วัดด้วยมลูค่ำ        

   ยติุธรรม        
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,007  1,001  -  - 
หุน้กู ้ 5,829  5,980  5,829  5,980 
รวม 6,836  6,981  5,829  5,980 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย        
(มูลค่าตามสญัญา 1,000 ลา้นบาท) 1  -  1  - 

 
 
 
 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน        
สญัญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้        
   การก่อสร้างโรงแรม 164,355  227,435  1,164  374 
   เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 24,792  20,826  -  - 
   ส่วนปรับปรุงสัญญาเช่า 16,140  3,952  -  - 
รวม 205,287  252,213  1,164  374 

        
กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาเช่าท่ีดิน พ้ืนท่ี และสัญญาบริการระยะยาวกบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัเป็นเวลา 1 - 35 ปี 
จนถึงปี 2588 ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายช าระค่าเช่าและค่าบริการตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาดงักล่าว
ดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
จ ำนวนเงินขั้นต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งส้ิน        

      ภำยใต้สัญญำเช่ำด ำเนินงำนและบริกำร 
      ที่บอกเลิกไม่ได้    

 

 

 

ภายในหน่ึงปี 525,171  586,463  -  - 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 869,019  873,192  -  - 
หลงัจากหา้ปี 756,670  785,366  -  - 
รวม 2,150,860  2,245,021  -  - 

 
 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญำส ำคัญในระหว่ำงปี 2560 
 
ในเดือนมิถุนายน 2560 บริษทัไดท้ าสญัญากูย้ืมเงินกบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง โดยมีจ านวนเงินกู ้400 ลา้นบาท 
เงินกูย้ืมดงักล่าวมีก าหนดช าระคืนเงินตน้เต็มจ านวนเม่ือครบ 3 ปี นบัจากวนัเบิกรับเงินกู ้และมีอตัราดอกเบ้ียตามท่ี
ก าหนดในสญัญา โดยมีก าหนดช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน และไม่มีหลกัประกนั 
 
บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญากูย้ืมเงินกบัธนาคารในต่างประเทศแห่งหน่ึง เงินกูย้ืมดงักล่าวไดเ้บิกใชใ้นเดือน
มีนาคม 2560 จ านวน 20.4 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมีอตัราดอกเบ้ียตามท่ีก าหนดในสัญญา และมีก าหนดช าระ
คืนเงินต้นเป็นรายไตรมาสจนถึงปี  2565 เงินกูย้ืมดังกล่าวค ้ าประกนัโดยกรรมการและบริษทัใหญ่ ณ วนัท่ี 30 
มิถุนายน 2560 ยอดเงินกูย้ืมคงเหลือมีจ านวน 17.4 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

 

15 การจดัประเภทรายการใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินระหว่างกาลเพ่ือ
วตัถุประสงค์ในการเปรียบเทียบของงวด 2560 ได้มีการจดัประเภทรายการใหม่เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการน าเสนอ 
งบการเงินระหวา่งกาลปี 2560  
 

 2559 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

 
จดัประเภท

ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

 
จดัประเภท

ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท 
ใหม่ 

 (ล้านบาท) 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน            
เงินสดและรายการเทียบเท่า 
   เงินสด 

 
1,089 

  
(100) 

  
989 

  
33 

  
- 

  
33 

เงินลงทุนชัว่คราว 53  100  153  -  -  - 
   -      -   
 

การจดัประเภทรายการใหม่น้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัมากกวา่ 
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