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บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษทัฯ 

 บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจาํกดัตามกฎหมายไทยและ
ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั และมีภูมิลาํเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือการประกอบธุรกิจโรงแรม รับบริหารโรงแรม และธุรกิจอาหารและ
เคร่ืองด่ืม โดยมีท่ีอยูท่ี่จดทะเบียนตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน จตุจกัร กรุงเทพมหานคร  

1.2 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล
โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรกต็ามบริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดง
ฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดใน
รูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใช้
หลกัเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในงวดปัจจุบนั 
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1.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมี
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่ง
เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีจะมผีลบังคบัใช้ในอนาคต 

 ในระหวา่งงวด สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้าก
สัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2562 หลกัการสาํคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีทํากับลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 เร่ือง รายได้ และการตีความมาตรฐานบัญชีท่ีเก่ียวข้อง กิจการต้องใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขต
ของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนสําหรับการรับรู้รายไดท่ี้
เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการ
คาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการ
ตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการใน
แต่ละขั้นตอน  

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปี
ท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั  

1.5 นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวธีิการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
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2. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

   (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน             

เฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)    
ค่าเช่ารับ - - 733 1,035 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 

ดอกเบ้ียรับ - - 20,939 29,594 อิงตามอตัราดอกเบ้ียธนาคาร 

รายไดใ้นการบริหารจดัการ - - 52,780 46,958 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดจ้ากการคํ้าประกนัเงินกู ้ - - 2,458 2,127 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 3,727 3,202 อิงตามอตัราดอกเบ้ียธนาคาร 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 1,290 1,328 ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าเช่าจ่าย - - 1,744 1,744 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าบริหารจดัการ - - 45,390 39,919 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 

      
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม    
ค่าเช่ารับ 24,740 24,740 12,411 12,411 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าจ่าย 41,983 62,656 - - ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
      
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
ค่าเช่ารับ 3,570 3,570 - - ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ 4,349 4,841 - - ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดอ่ื้น 4,440 4,824 - - ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าจ่าย 41,686 39,533 30,415 29,171 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าไฟฟ้า 8,548 8,270 8,548 8,270 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริหารจดัการ 8,201 7,931 3,647 3,473 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริการอ่ืน 4,406 3,412 - - ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

 4

 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 
2560 มีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม  
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการท่ี
เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 4)     
บริษทัยอ่ย - - 33,560 47,038 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 30,784 43,511 2,024 2,226 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 30,784 43,511 35,584 49,264 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการท่ี
เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 9)     
บริษทัยอ่ย - - 22,011 21,658 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 11,016 27,705 87 344 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั  11,016 27,705 22,098 22,002 

เงนิให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นและระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2561 และ            
31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม  
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม  
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

 (ร้อยละต่อปี)     
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน       
บริษทัยอ่ย 3.0 3.0 - 3.5 - - 712,041 809,300 
เงนิให้กู้ยืมระยะยาว       
บริษทัยอ่ย 3.0 3.0 - 3.5 - - 2,019,770 2,217,050 

บริษทัร่วม 6.6 - 7.3 6.6 - 6.8 133,536 95,042 - - 
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(หน่วย: พนับาท) 
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม  
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม  
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

รวม   133,536 95,042 2,731,811 3,026,350 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 
2560 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
เงนิให้กู้ยืมแก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน     
บริษทัย่อย     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - - 3,049,850 3,561,550 
เพิม่ข้ึน - - 598,683 1,382,790 
ลดลง - - (893,222) (1,012,690) 

รวม - - 2,755,311 3,931,650 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - - (23,500) - 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม - - 2,731,811 3,931,650 

     
บริษทัร่วม     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 95,042 - - - 
เพิม่ข้ึน 38,494 - - - 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 133,536 - - - 

เงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทร่วม 

เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2560 บริษทัย่อยในต่างประเทศแห่งหน่ึงไดเ้ขา้ทาํสัญญากบัผูถื้อหุ้นของบริษทัร่วม
แห่งหน่ึง เพ่ือให้กูย้ืมเงินแก่บริษทัร่วมสาํหรับซ้ือท่ีดิน ก่อสร้างโรงแรม และอ่ืนๆ ตามท่ีกาํหนดในสัญญา
ร่วมลงทุนท่ีจะได้รับแจง้เป็นคร้ังๆ จากบริษทัร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้น เงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีอตัรา
ดอกเบ้ียตามท่ีกาํหนดในสญัญา โดยมีกาํหนดไดรั้บชาํระคืนเงินตน้ทั้งจาํนวนพร้อมดอกเบ้ียภายในปี 2658 
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เงนิกู้ยืมจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

ยอดคงคา้งของเงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2561 
และ 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
เงินกูย้มืจากบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั อตัราดอกเบ้ีย              งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม  
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม  
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

 (ร้อยละต่อปี)     
เงนิกู้ยืมระยะส้ัน       
บริษทัยอ่ย 1.4 - 3.0 2.0 - 3.0 - - 979,848 1,272,900 
เงนิกู้ยืมระยะยาว       

บุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.0 3.0 60,989 60,989 - - 

รวม   60,989 60,989 979,848 1,272,900 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
เงินกู้ยมืระยะส้ัน     
บริษทัย่อย     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - - 1,272,900 424,300 
เพิม่ข้ึน - - 550,619 262,600 
ลดลง - - (843,671) (39,600) 

ณ วนัที ่31 มนีาคม - - 979,848 647,300 

เงินกู้ยมืระยะยาว     
บุคคลอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องกัน     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 60,989 66,382 - - 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน - (5,558) - - 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 60,989 60,824 - - 
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เงินกู้ ยืมจากบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีเงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินกู้ยืมดงักล่าวเป็นตัว๋สัญญาใช้เงิน มี
กาํหนดชาํระคืนเงินต้นภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 หรือเม่ือบริษทัใหญ่ของบริษทัท่ีกู ้ยืมสูญเสียการ
ควบคุมในบริษทัท่ีกูย้มืเงินแลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนก่อน 

สัญญาท่ีสําคญักับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

สญัญาเช่าระยะยาว 

บริษทัฯ 

 โครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว  

ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาต่างตอบแทนระหวา่งบริษทัฯกบั บริษทั เซ็นทรัลอินเตอร์พฒันา จาํกดั (“CID”) ซ่ึง
ทาํสัญญาเช่าท่ีดินระยะยาวกบัการรถไฟแห่งประเทศไทย (“รฟท.”) บริษทัฯไดรั้บสิทธิในการก่อสร้าง
อาคารโรงแรมบนท่ีดินท่ีเช่าช่วงจาก CID และสามารถดาํเนินกิจการโรงแรมเพ่ือประโยชนข์องบริษทัฯจนถึง
วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2551 สัญญาน้ีต่ออายไุดอี้กคร้ังละ 10 ปี 

เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2551 ซ่ึงเป็นวนัครบกาํหนดของสัญญาต่างตอบแทนดงักล่าว บริษทัฯตอ้งโอนส่ิงปลูก
สร้างบนท่ีดินท่ีเช่าช่วง ส่วนติดตั้งและปรับปรุง รวมถึงอุปกรณ์บางส่วนใหแ้ก่ รฟท. ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิทางบญัชี 
ณ วนัครบกาํหนดสญัญาเป็นจาํนวน 23.9 ลา้นบาท เป็นผลใหบ้ริษทัฯมีขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย์
ในจาํนวนเดียวกนั 

เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2551 บริษทัฯไดรั้บแจง้จาก CID วา่ CID ไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าท่ีดินและอาคารฉบบัใหม่ 
โดยมีระยะเวลาการเช่า 20 ปีกบั รฟท. แลว้ ดงันั้น บริษทัฯจึงไดเ้ขา้ลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงกบั CID เพ่ือ
รักษาสิทธิและยนืยนัการใชสิ้ทธิในการเขา้ทาํสัญญาเช่าช่วงใหม่กบั CID โดย CID ไดแ้จง้ใหบ้ริษทัฯจ่ายเงิน
ประกนัสิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว จาํนวน 95 ลา้นบาท ในวนัท่ี CID 
เขา้ทาํสญัญาเช่ากบั รฟท. 

ในปี 2552 บริษทัฯทาํสัญญาเช่าช่วงทรัพยสิ์น ซ่ึงประกอบดว้ย อาคารโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัล
พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ และส่วนปรับปรุงอาคารโรงแรม พร้อมทั้งทรัพยสิ์นครุภณัฑ์ กบั CID (“ผูใ้ห้
เช่าช่วง”) เป็นระยะเวลา 20 ปี  และจะส้ินสุดลงในวันท่ี  18 ธันวาคม  2571 บริษัทฯจะต้องจ่ายค่า
ผลประโยชน์ตอบแทนการไดสิ้ทธิเช่าช่วงและค่าเช่าสาํหรับการเช่าช่วงสินทรัพยร์ายปีให้แก่ผูใ้ห้เช่าช่วง
ตลอดอายสุัญญาเช่าเป็นจาํนวนเงินรวม 2,556 ลา้นบาท นอกจากน้ี บริษทัฯจะตอ้งจ่ายค่าเช่าครุภณัฑใ์ห้แก่
ผูใ้ห้เช่าช่วงตลอดอายุสัญญาเช่าเป็นจาํนวนเงินรวม 31 ลา้นบาท โดยบริษทัฯบนัทึกค่าเช่าครุภณัฑ์เป็น
สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน   
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ทรัพยสิ์นท่ีเช่าท่ีบริษทัฯไดด้าํเนินการบูรณะพฒันา ปรับปรุงหรือก่อสร้าง แกไ้ข ดดัแปลง ต่อเติม ซ่อมแซม
หรือสร้างทดแทนทรัพยสิ์นเดิมตามสัญญาน้ี ให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ รฟท. ทันทีท่ีมีการดาํเนินการ
ดงักล่าวแลว้เสร็จ นอกจากน้ี บริษทัฯตอ้งส่งมอบครุภณัฑ์ท่ีเช่าตามรายการในสัญญาเช่าให้แก่ รฟท. เม่ือ
ส้ินสุดสญัญาเช่าตามสภาพตามสมควรและอายกุารใชง้านในขณะนั้น 

บริษทัย่อย 

โครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย 

สัญญาระหว่างบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย กบักองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 

เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2551 บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญา
ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัท่ีดิน และอาคารโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย กบักองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (“CTARAF”) โดยมีสาระสาํคญัต่อไปน้ี 

1) บริษัท  เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท  จํากัด  (“CSBR”) ได้ทําสัญญาเช่าท่ี ดินกับ  CTARAF เพ่ือให ้
CTARAF เช่าท่ีดินเป็นระยะเวลา 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีคู่สัญญาไดน้าํสัญญาเช่าไปจดทะเบียนการเช่า 
(วนัท่ี 26 กนัยายน 2551) ทั้งน้ี CTARAF ตกลงชาํระค่าเช่าท่ีดินเป็นจาํนวนทั้ งส้ิน 1,500 ลา้นบาท 
โดยชาํระทั้งจาํนวนในวนัจดทะเบียนการเช่า CSBR บนัทึกรายการดงักล่าวเป็นรายไดรั้บล่วงหนา้รอ
การตดับญัชีในงบแสดงฐานะการเงินของบริษทัย่อย และทยอยตดับญัชีเป็นรายไดโ้ดยวิธีเส้นตรง
ตลอดอายุสัญญาเช่า 30 ปี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 รายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชีมีจาํนวน 
1,025.1 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 1,036.7 ลา้นบาท) ในงบการเงินรวม 

2) บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) (“CPH”) ไดท้าํสัญญาเช่าอาคารส่ิงปลูกสร้างโรงแรม
เซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั CTARAF 
เพ่ือให้ CTARAF เช่าเป็นระยะเวลา 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีคู่สัญญาไดน้าํสัญญาเช่าไปจดทะเบียนการ
เช่า (วนัท่ี 26 กนัยายน 2551) ทั้งน้ี CTARAF ตกลงชาํระค่าเช่าอาคารเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 1,510 ลา้น
บาท โดยชาํระทั้งจาํนวนในวนัจดทะเบียนการเช่า CPH บนัทึกรายการดงักล่าวเป็นรายไดรั้บล่วงหน้า
รอการตดับญัชีในงบแสดงฐานะการเงินของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และทยอย
ตดับญัชีเป็นรายได้โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 30 ปี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 รายได้รับ
ล่วงหนา้รอการตดับญัชีมีจาํนวน 1,031.2 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 1,044.0 ลา้นบาท) 
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 ภายใตส้ัญญาเช่าอาคารส่ิงปลูกสร้าง CPH ตกลงและรับรองว่า ภายในระยะเวลา 4 ปีนับจากวนัจด
ทะเบียนการเช่า CTARAF จะมีรายไดค่้าเช่าจากการนาํทรัพยสิ์นท่ีเช่าไปหาผลประโยชน์ ไม่นอ้ยกว่า
รายไดค่้าเช่าประกนัสะสม ตามจาํนวนเงินท่ีระบุในสัญญา โดยหาก CTARAF มีรายไดค่้าเช่าสะสม
น้อยกว่ารายได้ค่าเช่าประกนัสะสมตามสัญญา CPH ตกลงจะชาํระเงินให้ CTARAF ในจาํนวน
เท่ากบัส่วนต่างระหวา่งรายไดค่้าเช่าสะสมของกองทุนรวม ลบดว้ยรายไดค่้าเช่าประกนัสะสม  

 เม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม 2551 CPH และ CSBR ไดท้าํสัญญาเก่ียวกบัการประกนัรายไดข้อง CTARAF 
โดย CSBR ในฐานะผูใ้ห้เช่าท่ีดินซ่ึงไดรั้บประโยชน์ส่วนหน่ึงจากการเช่าทรัพยสิ์นของ CTARAF 
ตกลงร่วมรับประกนัรายไดค่้าเช่า โดยหาก CPH ตอ้งชาํระเงินใดๆ ให้แก่ CTARAF ภายใตเ้ง่ือนไข
การรับประกนัขา้งตน้ CSBR ตกลงจะชาํระเงินค่ารับประกนับางส่วนใหแ้ก่ CPH ตามอตัราร้อยละท่ี
กาํหนดในสัญญา 

 ทั้ งน้ี หาก CTARAF ประสงค์จะต่ออายุสัญญาเช่าท่ีดิน และสัญญาเช่าอาคาร ตามขอ้ 1) และขอ้ 2) 
ขา้งตน้ ไปอีกนบัจากวนัครบระยะเวลาการเช่า CTARAF ตอ้งแจง้ความประสงคด์งักล่าวให้แก่ CSBR 
และ CPH แลว้แต่กรณี ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายในปีท่ี 26 นบัจากปีแรกของระยะเวลาการเช่า 
และคู่สัญญาจะร่วมกนัเจรจารายละเอียดในการต่ออายสุัญญาเช่าใหแ้ลว้เสร็จภายในปีท่ี 27 นบัจากปี
แรกของระยะเวลาการเช่า 

3) CSBR ไดท้าํสัญญาซ้ือขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ท่ีไดติ้ดตั้ง ใชง้านอยูใ่นโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์
บีช รีสอร์ท สมุย กบั CTARAF โดย CTARAF ตกลงชาํระค่าตอบแทนการรับโอนกรรมสิทธ์ิใน
เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ดงักล่าว เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 80 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) โดยชาํระ
ทั้งจาํนวนในวนัโอนกรรมสิทธ์ิ (วนัท่ี 26 กนัยายน 2551) 

4) CTARAF ไดท้าํสัญญาเช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุยกบั บริษทั 
เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเมน้ท ์จาํกดั (“CSHM”) เพ่ือให้เช่าท่ีดิน อาคารและระบบสาธารณูปโภค
และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง และเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์แก่ CSHM เพ่ือให้ CSHM ใช้ในการดาํเนิน
ธุรกิจโรงแรม โดยมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี นับจากวนัท่ี 26 กนัยายน 2551 ทั้งน้ี CTARAF ตกลงให้
คาํมัน่แก่ CSHM เพ่ือให้ CSHM มีสิทธิเช่าทรัพยท่ี์เช่าต่อไปอีก 3 ปีนับจากวนัท่ีครบระยะเวลาการ
เช่า โดย CSHM ตอ้งแจง้ให้ CTARAF ทราบถึงการใช้สิทธิตามคาํมัน่ให้สิทธิการเช่าล่วงหน้าเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนก่อนวนัครบระยะเวลาการเช่า เพ่ือเจรจาร่วมกนัในการกาํหนดค่า
เช่าคงท่ีใหม่ ทั้งน้ี CTARAF สามารถใชสิ้ทธิระงบัการเช่าโดยแจง้ CSHM เป็นลายลกัษณ์อกัษร ตาม
สญัญาฉบบัน้ี CSHM ตกลงชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าเช่าคงท่ี ในอตัรารวม 225 ลา้น
บาทต่อปี และค่าเช่าผนัแปรในอตัราเท่ากบัร้อยละ 90 ของกาํไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและ
ค่าตดัจาํหน่าย 
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 ทั้ งน้ี ตามสัญญาเช่าช่วงและสัญญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง CSHM ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญา เช่น      
ส่งมอบเอกสาร และขอ้มูลต่างๆ ตามท่ีระบุในสัญญา เปิดบญัชีและดาํรงบญัชีเงินฝากต่างๆ รวมทั้งโอน
สิทธิเรียกร้องในบญัชีเงินฝากดงักล่าวให้แก่ CTARAF ไม่ก่อหน้ีเพ่ิมเติม ขาย จาํหน่าย ให้เช่า ก่อภาระ
ผูกพนัในทรัพยสิ์นไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ให้เงินกู ้ลงทุนใดๆ ยกเวน้ไดรั้บความยินยอมเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจาก CTARAF 

 แต่ในกรณีท่ี CSHM แสดงให้ CTARAF เห็นไดว้่ามีเหตุการณ์ใดๆ เป็นเหตุการณ์ท่ีไม่อยู่ภายใตก้าร
ควบคุมหรือป้องกนัของ CSHM และเหตุการณ์ดงักล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ
โรงแรมของ CSHM ในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญั โดยเหตุการณ์ดงักล่าวเกิดข้ึนเป็นกรณีชัว่คราว (“กรณี
เหตุสุดวิสัยชัว่คราว”) และส่งผลให้ CSHM ไม่สามารถชาํระค่าเช่าคงท่ีให้แก่ CTARAF ตามจาํนวน
และระยะเวลาท่ีกาํหนดในสัญญาเช่าช่วง ให ้CSHM ชาํระค่าเช่าให้แก่ CTARAF ในจาํนวนเท่ากบัร้อย
ละ 100 ของกาํไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (“EBITDA”) ท่ีคาํนวณไดจ้าก
การประกอบธุรกิจโรงแรม ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวโดยไม่ถือวา่ CSHM เป็นผูผ้ดินดัชาํระหน้ี 

 เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2557 CSHM ได้มีหนังสือแสดงเจตนาใช้สิทธิเช่าโครงการโรงแรมเซ็นทารา       
แกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย ต่อไปอีกตามท่ีกาํหนดในเง่ือนไขเก่ียวกบัการต่ออายสุญัญาเช่าช่วง ซ่ึงสญัญา
เช่าดังกล่าวส้ินสุดในวนัท่ี  25 กันยายน 2557 ต่อมาในวนัท่ี  23 กันยายน 2557 บริษัทจัดการของ 
CTARAF ไดแ้จง้ให้ CSHM ทราบว่า CTARAF และ CSHM ตอ้งร่วมกนัตกลงอตัราค่าเช่าคงท่ีใหม่ใน
การต่ออายสุญัญาเช่าช่วง โดยบริษทัจดัการของ CTARAF ไดย้นืยนัอตัราค่าเช่าใหม่ใหเ้ป็นไปตามอตัรา
ค่าเช่าเดิม แต่ CSHM เสนออตัราค่าเช่าจาํนวนเท่ากบัร้อยละ 100 ของ EBITDA ดงันั้น บริษทัจดัการ
ของ CTARAF และ CSHM จึงยงัไม่สามารถตกลงอตัราค่าเช่าใหม่ร่วมกนัได ้

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

 เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2558 บริษทัจดัการของ CTARAF ไดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยว่า บริษทัจดัการไดด้าํเนินการประกาศการสรรหาผูเ้ช่าช่วงโรงแรมและกาํหนดให้ผูส้นใจเขา้ยื่น
ซองประมูล ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2558 บริษทัจดัการไดต้รวจสอบเอกสารซองประมูลของผูเ้ขา้
ประมูลท่ีไดย้ื่นมาทั้ งหมด ซ่ึงขอ้เสนอน้ียงัไม่เป็นประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดสําหรับกองทุนและ/หรือผูถื้อ
หน่วยลงทุน กองทุนจึงใชสิ้ทธิไม่เลือกผูย้ื่นซองประมูลในการประมูลคร้ังน้ี ในการน้ี บริษทัจดัการอยู่
ระหว่างการพิจารณาว่าจะดาํเนินการให้มีการจดัประมูลให้เช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทารา        
แกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย ใหม่อีกคร้ังหน่ึงหรือไม่ 
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 ในการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนของ CTARAF เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2559 เพ่ือพิจารณาอนุมติัขอ้เสนอ
การเช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย ผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการไดรั้บ
ขอ้มูลเพ่ิมเติมซ่ึงรวมถึงความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระอย่างเพียงพอในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ขอ้เสนอการเช่าช่วงก่อนการพิจารณาอนุมติัขอ้เสนอการเช่าช่วง ผูถื้อหน่วยลงทุนยงัประสงคใ์หบ้ริษทั
จดัการของ CTARAF ดาํเนินการพิจารณาทางเลือกอ่ืนเพ่ือเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ บริษทั
จดัการของ CTARAF จึงเห็นว่ายงัไม่มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัในวาระ
ดงักล่าวในขณะน้ี ทั้งน้ี เม่ือบริษทัจดัการของ CTARAF ไดข้อ้เสนอหรือทางเลือกเพิ่มเติมจาก CSHM 
หรือมีขอ้สรุปอยา่งใดอยา่งหน่ึงภายหลงัจากการศึกษาแนวทางออกใหก้บั CTARAF แลว้ บริษทัจดัการ
ของ CTARAF จะแจง้ความคืบหน้าต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูถื้อ
หน่วยลงทุนเพ่ือรับทราบ และ นาํเสนอขอ้สรุปดงักล่าวต่อท่ีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณา
อนุมติัต่อไป  

 เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2559 บริษทัจดัการของ CTARAF ไดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
วา่บริษทัจดัการไดพิ้จารณาแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินให้กบักองทุนรวมแลว้ ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการศึกษา
และแนะนําข้อเสนอการเช่าช่วงทางเลือกอ่ืน ๆ และนําเสนอต่อบริษทัจดัการ รวมถึงเจรจาต่อรอง
เง่ือนไขการเช่าช่วง เพ่ือให้ไดข้อ้เสนอการเช่าช่วงท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน ทั้งน้ี บริษทั
จดัการอยู่ระหว่างการพิจารณาคดัเลือกท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพ่ือวิเคราะห์และจดัทาํรายงาน
ความเห็นเก่ียวกบัขอ้เสนอการเช่าช่วง 

 นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทัจดัการของ CTARAF ไดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยว่าบริษทัจดัการไดพิ้จารณาแต่งตั้งท่ีปรึกษาในการสรรหาผูเ้ช่าช่วงอาคารโครงการ
โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย รายอ่ืนเพ่ิมเติมแลว้ โดยทาํหน้าท่ีหลกัในการจดัเตรียม
เอกสาร แนะนําและติดต่อให้ผูส้นใจยื่นข้อเสนอการเช่าช่วง เพ่ือให้ได้ขอ้เสนอการเช่าช่วงท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน ทั้งน้ี บริษทัจดัการอยู่ระหว่างการจดัเตรียมเอกสารขอ้มูลสําหรับการ
สรรหาผูเ้ช่าช่วง รวมถึงพิจารณาคดัเลือกท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อวิเคราะห์และจดัทาํรายงาน
ความเห็นเก่ียวกบัขอ้เสนอการเช่าช่วง 

 เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2560 บริษทัจดัการของ CTARAF ไดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ว่าบริษทัจดัการอยู่ระหว่างดาํเนินการสรรหาขอ้เสนอการเช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทารา        
แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย เพ่ิมเติมนอกเหนือจากทางเลือกทั้ง 3 ทางเลือกท่ีเสนอในการประชุมผูถื้อ
หน่วยลงทุนเม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2559 โดยมีกาํหนดการยืน่ขอ้เสนอในวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2560 ทั้งน้ี ไม่
มีผูส้นใจยื่นขอ้เสนอการเช่าช่วงในวนัและเวลาดงักล่าว ตามท่ีกาํหนดในขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการ
สรรหาผูเ้ช่าช่วงทรัพยสิ์นสาํหรับอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย  
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 เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2560 บริษทัจดัการของ CTARAF ไดพ้ิจารณาแต่งตั้งบริษทัท่ีปรึกษาทางการ
เงินอิสระของ CTARAF ในการวิเคราะห์และจดัทาํความเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้เสนอการเช่าช่วงอาคาร
โครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย และนาํเสนอในท่ีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาอนุมติัต่อไป 

 เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2560 บริษทัจดัการของ CTARAF ไดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ว่า  บริษทัจดัการของ CTARAF ร่วมกบัท่ีปรึกษาทางการเงินของกองทุนรวม ท่ีปรึกษากฎหมายของ
กองทุนรวม และท่ีปรึกษาของกองทุนรวม ไดเ้ร่ิมดาํเนินการเจรจาขอ้เสนอทางเลือกการเช่าช่วงอาคาร
โครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย กบั CSHM ในขณะเดียวกนั ท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระของกองทุนรวมก็ไดด้าํเนินการวิเคราะห์ ศึกษา และอยูร่ะหวา่งการจดัทาํความเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ขอ้เสนอทางเลือกการเช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย เพ่ือให้ได้
ขอ้เสนอทางเลือกการเช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย ท่ีจะก่อให้เกิด
ประโยชนสู์งสุดแก่กองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุน 

 เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2560 บริษทัจดัการของ CTARAF ไดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย เร่ืองมติท่ีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนโดย 1) รับทราบรายงานความคืบหนา้การดาํเนินการต่างๆ ของ
บริษทัจดัการเก่ียวกบัการเช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย  2) มีมติ
อนุมติัทางเลือกท่ี 4 เป็นขอ้เสนอการเช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย 
จาก CSHM โดยมีค่าเช่าคงท่ีในปีแรก 168 ลา้นบาท และมีอตัราการเติบโตของค่าเช่าคงท่ีร้อยละ 3 ทุก 3 
ปี และมีผลนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าช่วงใหม่จะมีผลบงัคบัใชจ้นถึงวนัท่ี 25 กนัยายน 2581 รวมถึงอนุมติั
ค่าเช่าสําหรับระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 26 กนัยายน 2557 จนถึงวนัท่ีกองทุนรวมลงนามในสัญญาเช่าช่วง
ฉบบัใหม่กบั CSHM ในอตัราร้อยละ 100 ของ EBITDA ท่ีคาํนวณไดจ้ากการประกอบธุรกิจโรงแรม
เซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย ระหว่างช่วงระยะเวลาดงักล่าว และ 3) มีมติอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติม
โครงการจดัการกองทุนรวม ทั้งน้ีสญัญาเช่าช่วงฉบบัใหม่ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวได้
จดัทาํและมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2561 
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บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวลิด์ จํากัด 

เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2548 บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด ์จาํกดั (“CWH”) ไดท้าํสัญญาเช่าช่วงท่ีดินและอาคาร
ในส่วนของโรงแรมจากกองทุนรวมธุรกิจไทย 4 (“กองทุน”) เพ่ือพฒันาและใช้ประกอบการดาํเนินธุรกิจ
เก่ียวกบัโรงแรมหรือธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง CWH ตอ้งจ่ายค่าเช่าล่วงหนา้และค่าเช่ารายปีใหแ้ก่กองทุนตลอดอายุ
ของสัญญาซ่ึงส้ินสุดวนัท่ี 22 ธันวาคม 2575 เป็นจาํนวนเงิน 1,188.8 ลา้นบาท ทั้ งน้ี CWH ได้ชาํระค่าเช่า
ล่วงหนา้เม่ือลงนามในสัญญาเป็นจาํนวนเงิน 275 ลา้นบาท ซ่ึงบนัทึกเป็นสิทธิการเช่าในงบแสดงฐานะการเงิน
รวม ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 CWH ไดบ้นัทึกค่าเช่าเป็นจาํนวน 9.7 ลา้นบาท 
(งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560: 9.1 ลา้นบาท) 

สญัญาขา้งตน้กาํหนดใหอ้าคารและส่ิงปลูกสร้างใด ๆ ท่ี CWH ไดซ่้อมแซม ปรับปรุงหรือก่อสร้างข้ึนบนท่ีดิน
ท่ีเช่าช่วงให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของเจา้ของทรัพยสิ์นคือสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ทนัทีท่ีการ
ซ่อมแซม ปรับปรุงหรือก่อสร้างดงักล่าวเสร็จส้ิน 

บริษทั โคซี่ โฮเตล็ จาํกัด 

เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2559 บริษทั โคซ่ี โฮเต็ล จาํกดั (“COSI”) ไดท้าํสัญญาเช่าช่วงท่ีดินโครงการเซ็นทรัล     
เฟสติวลั สมุย จากบริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จํากัด (“CTW”) เพ่ือพัฒนาโรงแรมโคซ่ี  สมุย COSI ต้องจ่าย
ค่าตอบแทนการเช่าช่วงท่ีดินเป็นจาํนวนเงินรวม 62 ลา้นบาท ตลอดระยะเวลาการเช่าช่วง 37 ปี 2 เดือน ซ่ึง
บนัทึกเป็นสิทธิการเช่าในงบแสดงฐานะการเงินรวม ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
COSI ไดบ้นัทึกค่าเช่าเป็นจาํนวน 0.6 ลา้นบาท (งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560: 0.6 ลา้นบาท) 

จาํนวนเงินข้ันตํา่ท่ีต้องจ่ายในอนาคตภายใต้สัญญาเช่าระยะยาว 

จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานท่ียกเลิกไม่ได ้มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม  
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

ภายใน 1 ปี 687,180 539,781 126,285 124,420 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,652,203 1,171,368 585,595 743,440 
มากกวา่ 5 ปี 4,339,286 1,272,564 896,945 772,070 

รวม 6,678,669 2,983,713 1,608,825 1,639,930 
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สญัญาบริการระยะยาว 

บริษทัฯ 

เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2551 บริษทัฯไดท้าํสัญญาการจดัการกบับริษทั เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเมน้ท ์
จาํกัด เพ่ือให้บริการบริหารงานโรงแรมเป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวนัท่ีในสัญญา บริษัทฯจะได้รับ
ค่าตอบแทนการจดัการในอตัราท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา 

เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2556 และวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2559 บริษทัไดท้าํสัญญาค่าตอบแทนการจดัการกบับริษทั           
เซ็นทารา อินเตอร์เนชัน่แนล แมนเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั และบริษทั เซ็นทารา อินเตอร์เนชัน่แนล  
แมนเนจเมน้ท์ จาํกดั ตามลาํดบั โดยสัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะยกเลิกสัญญา
หรือหยุดดาํเนินกิจการ ค่าตอบแทนการจดัการดงักล่าวมีกาํหนดชาํระเป็นรายเดือน และบริษทัจะไดรั้บ
ค่าตอบแทนการจดัการในอตัราท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา 

เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2557 บริษทัฯไดท้าํสัญญาการบริการกบับริษทั หา้งเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนทส์โตร์ จาํกดั 
มีกาํหนด 1 ปี เพ่ือรับข้อมูลทางธุรกิจและคาํแนะนําต่าง ๆ อันเก่ียวกับการตัดสินใจท่ีเป็นประโยชน ์
บริษทัฯตกลงจ่ายค่าบริการในอตัราเดือนละ 1,000,000 บาท สัญญาดงักล่าวสามารถต่ออายอุตัโนมติัไดทุ้ก 
1 ปี โดยท่ีอตัราค่าบริการจะเพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี 

เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2559 และ วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัฯไดท้าํสัญญาบริการกบับริษทั เซ็นทา
รา แมนเนจเมน้ท ์เฮดควอเตอร์ จาํกดั เพ่ือรับบริการการกาํกบัดูแล ส่ังการและควบคุมการดาํเนินงานของ
โรงแรมภายใตช่ื้อโรงแรม บริษทัฯจะจ่ายค่าตอบแทนการบริการในอตัราท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา โดยสญัญา
จะมีระยะเวลาตั้ งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ ระยะเวลาตั้ งแต่วนัท่ี 26 
พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ตามลาํดบั 

เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯไดท้าํสัญญาใหค้าํปรึกษาทางการเงินและการบริหารกบับริษทั เซ็นทรัล  
เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั (“CRG”) เพ่ือให้บริการให้คาํปรึกษา ตลอดจนแนะนาํเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจ
อาหารของ CRG โดยบริษทัฯได้รับค่าตอบแทนการจดัการเป็นรายไตรมาสๆละ 1.25 ลา้นบาท สัญญา
ดงักล่าวมีกาํหนดระยะเวลา 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงคู่สัญญา
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดก่้อนครบกาํหนดดงักล่าว โดยจะตอ้งบอกกล่าวเป็นหนงัสือให้อีก
ฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 
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บริษทัย่อย 

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จาํกดั (“CHY”) ไดท้าํสัญญาให้เช่าและให้บริการกบับริษทั สรรพสินคา้
เซ็นทรัล จาํกดั มีกาํหนดเวลา 30 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2567 โดยบริษทั สรรพสินคา้เซ็นทรัล จาํกดั 
ได้ตกลงเช่าส่วนหน่ึงของอาคารของ CHY เพ่ือใช้ประกอบกิจการศูนยก์ารคา้ โดย CHY มีรายได้รวม
ประมาณ 428 ลา้นบาท ตลอดอายขุองสัญญา ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชีมี
จาํนวน 94 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 97.6 ลา้นบาท) ในงบการเงินรวม 

เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2555 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั (“CRG’’) ไดท้าํสัญญาการบริการกบั
บริษทั หา้งเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนทส์โตร์ จาํกดั มีกาํหนด 1 ปี เพ่ือรับขอ้มูลทางธุรกิจและคาํแนะนาํต่างๆ อนั
เก่ียวกบัการตดัสินใจท่ีเป็นประโยชน์ โดย CRG ตกลงจ่ายค่าบริการในอตัราเดือนละ 500,000 บาท สัญญา
ดงักล่าวสามารถต่ออายอุตัโนมติัไดทุ้ก 1 ปี โดยท่ีอตัราค่าบริการจะเพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี 

เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2558  บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั (“CRG”) ไดท้าํสัญญาให้คาํปรึกษา
ปัญหากฎหมายกบับริษทั ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนทส์โตร์ จาํกดั เพ่ือรับคาํปรึกษา คาํช้ีแจง คาํแนะนาํ ใน
ปัญหากฎหมายตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายและกฎหมายอ่ืน โดยเนน้เฉพาะขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ประกอบธุรกิจของ CRG โดยตกลงจ่ายค่าบริการในอตัราเดือนละ 73,000 บาท สัญญาดงักล่าวมีกาํหนด 1 
ปี โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เวน้แต่โดยพฤติการณ์ของคู่สัญญาไดมี้
การหารือ และให้คาํปรึกษาภายใตเ้จตนาแห่งสัญญาน้ีต่อเน่ืองกนัไปโดยมิไดท้าํสัญญาใหม่ ให้ถือว่าได้
เร่ิมทาํสัญญาโดยไม่กาํหนดเวลา และให้เป็นสิทธิของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงบอกเลิกสัญญาได ้แต่ตอ้ง
บอกล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2560  บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกัด (“CRG”) ได้ทาํสัญญาให้บริการ
บริหารจดัการดา้นทรัพยากรบุคคลกบับริษทั ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จาํกดั เพ่ือรับบริการการ
บริหารจดัการดา้นทรัพยากรบุคคล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและรองรับการเติบโตของธุรกิจ โดยตกลงจ่าย
ค่าบริการตามท่ีกาํหนดในสัญญา สัญญาดงักล่าวมีกาํหนด 1 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 จนถึงวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 หากมิไดมี้การแจง้บอกเลิกสัญญาจากฝ่ายใดล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ให้ถือว่าสัญญา
น้ีไดต่้ออายอุอกไปอีกคราวละ 1 ปี ดว้ยความตกลงและเง่ือนไขเดิมทุกประการ ยกเวน้เร่ืองอตัราค่าบริการ
ซ่ึงทั้งสองฝ่ายอาจจะไดมี้การตกลงกนัใหม่ 
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สญัญาเช่าและบริการระยะยาว 

บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั (“CRG”) มีสัญญาเช่าและบริการระยะยาวกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เป็นเวลา 3 - 30 ปี จนถึงปี 2566 ตามเง่ือนไขของสญัญา CRG จะตอ้งจ่ายค่าเช่าและบริการเป็นยอดคงท่ีราย
เดือน หรือคิดเป็นร้อยละของยอดขาย ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม  

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 

ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน (เฉพาะค่าเช่าและบริการคงท่ี
และค่าเช่าขั้นตํา่)   

ภายใน 1 ปี 327,699 346,345 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 207,651 213,566 
มากกวา่ 5 ปี 21,188 22,714 
รวม 556,538 582,625 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใชจ้่าย
ผลประโยชนพ์นกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 19 19 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1 1 
รวม 20 20 
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3. เงนิลงทุนช่ัวคราว 

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 เงินลงทุนชัว่คราวประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 

เงินฝากประจาํ 293,695 98,043 

รวม 293,695 98,043 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 เงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 1.45 ถึง 1.75 ต่อปี (31 ธันวาคม 
2560: ร้อยละ 1.50 ถึง 1.75 ต่อปี) 

4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 349,683 318,619 85,199 82,409 
คา้งชาํระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 87,851 78,157 10,655 5,517 
 3 - 6 เดือน 27,248 5,761 6,076 63 
6 - 12 เดือน 4,888 2,672 20 591 
มากกวา่ 12 เดือน 9,595 13,396 705 1,181 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 479,265 418,605 102,655 89,761 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (12,625) (11,486) (4,649) (4,511) 
รวมลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, 
สุทธิ 466,640 407,119 98,006 85,250 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 466,640 407,119 98,006 85,250 
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     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30,784 43,511 35,584 49,264 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 335,877 348,197 76,096 63,734 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 108,440 56,592 29,338 16,562 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 8,719 4,611 - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 483,820 452,911 141,018 129,560 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  950,460 860,030 239,024 214,810 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 45 วนั 

5. เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
บริษทัร่วม     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 528,502 594,317 526,614 594,317 
ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิจากเงินลงทุนในบริษทั
ร่วม 21,007 14,332 - - 

รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุน (4,055) (6,325) (4,055) (6,325) 
ณ วนัท่ี 31 มนีาคม 545,454 602,324 522,559 587,992 

ไม่มีการซ้ือและจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 
2560 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 และเงินปันผลรับสาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงันี้ 

   (หน่วย: พนับาท)

   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งขึ้น 
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย เงินปันผลรับ 

   31 
มีนาคม 
2561 

31 
ธนัวาคม 

2560 

31 
มีนาคม 

2561 

31 
ธนัวาคม 

2560 

31 
มีนาคม 
2561 

31 
ธนัวาคม 

2560 

31 
มีนาคม 
2561 

31 
ธนัวาคม 

2560 

31 
มีนาคม 

2561 

31 
มีนาคม 
2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)         
กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและ  
รีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 

ลงทุนในสิทธิ         
การเช่า
อสงัหาริมทรัพย ์

ไทย 25.3 25.3 3,044 3,060 770,692 774,747 543,567 526,615 - - 

Nakheel CT Deira Islands 
Hotel- FZCO 

โรงแรม สหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส์ 

40.0 40.0 4,720 4,720 1,887 1,887 1,887 1,887 - - 

รวม       772,579 776,634 545,454 528,502 - - 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 มีราคาปิดอยูท่ี่ 5.05 บาท (31 ธนัวาคม 2560: 5.15 บาท) มูลค่า
ยตุิธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราเท่ากบั 410 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 418 ลา้นบาท) 
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   (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 

บริษทั 
 

ลกัษณะธุรกิจ 

 
จดัตั้งขึ้น 
ในประเทศ 

 
 

สดัส่วนเงินลงทุน ทุนชาํระแลว้ 

 
 

ราคาทุน 

 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของ

เงินลงทุน 
มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ เงินปันผลรับ 

   31 
มีนาคม 
2561 

31 
ธนัวาคม 

2560 

31 
มีนาคม 
2561 

31 
ธนัวาคม 

2560 

31 
มีนาคม 
2561 

31 
ธนัวาคม 

2560 

31 
มีนาคม 
2561 

31 
ธนัวาคม 

2560 

31 
มีนาคม 
2561 

31 
ธนัวาคม 

2560 

31 
มีนาคม 
2561 

31 
มีนาคม 
2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)           
กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์
โรงแรมและรีสอร์ทใน
เครือเซ็นทารา 

ลงทุนในสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย ์

ไทย 25.3 25.3 3,044 3,060 770,692 774,747 (248,133) (248,133) 522,559 526,614 - - 

รวม       770,692 774,747 (248,133) (248,133) 522,559 526,614 - - 

บริษทัฯตั้งค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมโดยพิจารณาจากมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิของกองทุนรวม 
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6. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปนี้ 

(หน่วย: พนับาท) 
บริษทั ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนการลงทุน ราคาทุน ค่าเผือ่การดอ้ยค่า ราคาทุน - สุทธิ 

 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

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

แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 150,000 150,000 100 100 150,000 150,000 - - 150,000 150,000 
บริษทั เอส. พี. เรียลตี้ หาดฝรั่ง รีสอร์ท จาํกดั 88,500 88,500 100 100 88,500 88,500 - - 88,500 88,500 
บริษทั เอส. พี. เรียลตี้ พทัยา บีช จาํกดั 80,000 80,000 100 100 80,000 80,000 - - 80,000 80,000 
บริษทั รีเฟรช โซน จาํกดั 1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 (1,000) (1,000) - - 
บริษทั เซ็นทรัล บางกอก คอนเวนชัน่            

และเอก็ซิบิชัน่ จาํกดั    1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 - - 1,000 1,000 
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(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนการลงทุน ราคาทุน ค่าเผือ่การดอ้ยค่า ราคาทุน - สุทธิ 

 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

บริษทัย่อยทางตรง (ต่อ)   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
บริษทั เซ็นทารา อินเตอร์เนชัน่แนล 
  แมนเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 25,000 25,000 100 100 25,000 25,000 - - 25,000 25,000 
บริษทั โรงแรมกะรนภูเกต็ จาํกดั 520,000 520,000 99.3 99.3 479,187 479,187 - - 479,187 479,187 
บริษทั โคซี่ โฮเตล็ จาํกดั 30,000 30,000 100 100 30,000 30,000 - - 30,000 30,000 
บริษทั เซ็นทารา อิมพอร์ต- เอก็ซพอร์ต จาํกดั 1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 - - 1,000 1,000 
บริษทั โคซี่ โฮเตล็ แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 1,250 1,250 100 100 1,250 1,250 - - 1,250 1,250 
บริษทั เซ็นทาราลอยลัตี้ มาร์เกต็ติ้ง จาํกดั 12,500 12,500 100 100 12,500 12,500 - - 12,500 12,500 
บริษทั ศูนยก์ารเรียนรู้เซ็นทารา จาํกดั 2,500 2,500 100 100 2,500 2,500 - - 2,500 2,500 
บริษทั โรงแรมกะตะภูเกต็ จาํกดั 120,000 120,000 99 99 170,000 170,000 - - 170,000 170,000 
บริษทั เซ็นทารา แมนเนจเมน้ท ์เฮดควอเตอร์ 
จาํกดั 210,000 210,000 100 100 210,000 210,000 - - 210,000 210,000 

บริษทัย่อยทางอ้อม       - -   
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จาํกดั 145,000 145,000 100 100 - - - - - - 
บริษทั เซ็นทรัลสมุยวลิเลจ จาํกดั 55,000 55,000 100 100 - - - - - - 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลแม่สอดฮิลล ์จาํกดั 190,000 190,000 98.4 98.4 - - - - - - 
บริษทั ซีอาร์จี แมนูแฟคเจอริ่ง จาํกดั 160,000 160,000 100 100 - - - - - - 
บริษทั เซ็นทรัลบริการ ซกัรีด จาํกดั 1,500 1,500 100 100 - - - - - - 
บริษทั ซีอาร์จี อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ด จาํกดั 179,760 179,760 100 100 - - - - - - 
บริษทั เอส.พี. เรียลตี้ลนัตาบีช จาํกดั 36,000 36,000 100 100 - - - - - - 

-
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(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนการลงทุน ราคาทุน ค่าเผือ่การดอ้ยค่า ราคาทุน - สุทธิ 

 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

บริษทัย่อยทางอ้อม (ต่อ)   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
Centara Maldives Pvt. Ltd. 797,223 797,223 75 75 - - - - - - 
R.M.L. Leisure Pvt. Ltd. 483,886 483,886 74 74 - - - - - - 
Centara (Shanghai) Hotel Management 

Co., Ltd. 54,342 48,385 100 100 - - - - - - 
CIM for Hotel Management - Egypt, S.A.E. 577 577 100 100 - - - - - - 
Centara Capital Limited 74,807 74,807 100 100 - - - - - - 

Lagoon Assets Private Limited 1,070 1,070 100 100 - - - - - - 

รวม     5,762,582 5,762,582 (1,000) (1,000) 5,761,582 5,761,582 
 

เมื่อวนัที่ 9 มีนาคม 2561 บริษทั เซ็นทารา อินเตอร์เนชัน่แนล แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ไดล้งทุนใน Centara (Shanghai) Hotel Management Co., Ltd. ซึ่งเป็น
บริษทัยอ่ยทางออ้มของกลุ่มบริษทัเพิ่มร้อยละ 100 ของหุน้ที่ออกใหม่ เป็นจาํนวนเงินรวม 6.0 ลา้นบาท 
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7. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ สิทธิการเช่า และสินทรัพย์ไม่มตีัวตนอ่ืน 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัมีราคาทุน
รวมเพ่ิมข้ึน 169.5 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและก่อสร้างโรงแรม และการขยายสาขาของ
ธุรกิจอาหาร ทั้งน้ี ไม่มีรายการซ้ือหรือขายสิทธิการเช่าและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนท่ีมีสาระสาํคญัระหว่าง
งวด 

บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั (“CRG”) ไดท้าํสัญญากบัธนาคารในประเทศสามแห่งเพ่ือรับ
วงเงินสินเช่ือระยะสั้ นประเภทต่างๆ ตามเง่ือนไขของสัญญา CRG จะไม่จาํหน่าย จาํนําหรือจาํนอง
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าท่ีมีอยู่หรือท่ีจะมีในอนาคตเป็นจาํนวนเกินกว่าท่ีตกลงตามสัญญา โดย
ไม่ไดรั้บการยนิยอมจากธนาคาร 

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

 ตามสัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและทรัพยสิ์นของโรงแรมรถไฟหัวหิน อาคารโรงแรม ส่ิงปลูกสร้างและส่วน
ติดตั้งเพ่ิมเติมของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงคือ บริษทั เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอร์ท จาํกดั จะโอนเป็นกรรมสิทธ์ิ
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย  

 อาคารโรงแรม ส่ิงปลูกสร้างและส่วนติดตั้งของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงคือ บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด ์จาํกดั 
(“CWH”) ตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิในอาคารและส่ิงปลูกสร้างใดๆ ท่ี CWH ไดซ่้อมแซมปรับปรุง หรือก่อสร้าง
ข้ึนบนท่ีดินท่ีเช่าช่วงใหแ้ก่เจา้ของทรัพยสิ์นคือสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2561 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าช่วงท่ีดินดังกล่าว มีจาํนวน 2,129 ล้านบาท  (31 
ธนัวาคม 2560: 2,164 ลา้นบาท) 

8. ค่าความนิยม 

 ค่าความนิยมจาํนวน 115 ลา้นบาท และจาํนวน 199 ลา้นบาท เกิดจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทั เซ็นทรัล             
เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั และลงทุนทางออ้มในบริษทั ซีอาร์จี อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ด จาํกดั ตามลาํดบั กลุ่ม
บริษทัทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นประจาํทุกปี  
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9. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม    
2561 

31 ธนัวาคม  
2560 

31 มีนาคม    
2561 

31 ธนัวาคม  
2560 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 701,101 891,197 75,628 59,920 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  11,016 27,705 22,098 22,002 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 87,887 93,902 20,846 32,399 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร 149,372 108,514 4,668 3,423 
เงินมดัจาํหอ้งพกั 495,018 531,177 132,109 126,384 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 957,622 1,067,186 126,874 106,850 

รวม 2,402,016 2,719,681 382,223 350,978 

10. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ  

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม    

2561 
31 ธนัวาคม  

2560 
31 มีนาคม    

2561 
31 ธนัวาคม  

2560 

เงินกูย้มืระยะยาว 1,668,449 1,773,027 532,843 494,617 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (237,362) (235,302) - - 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ี
ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,431,087 1,537,725 532,843 494,617 

เงนิกู้ยืมระยะยาวของบริษทัฯ 

ก) ในเดือนพฤษภาคม 2560 บริษทัฯไดท้าํสญัญากูย้มืเงินกบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง เพ่ือเป็นแหล่ง
เงินทุนสําหรับการลงทุนโครงการท่ีดูไบหรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง โดยมีวงเงินกู ้ยืม 64 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 เงินกูย้ืมดงักล่าวไดเ้บิกใชไ้ปแลว้ทั้งส้ินเป็นจาํนวน 4.1 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมีกาํหนดชําระคืนเงินต้นทุก 3 เดือน  นับตั้ งแต่เดือนท่ี 39 จากวนัท่ี         
ลงนามในสัญญา เงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นเงินกู้ยืมแบบไม่มีหลักประกันโดยมีอตัราดอกเบ้ียตามท่ี
กาํหนดในสัญญา และมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน และมีเง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัตามท่ีกาํหนดใน
สัญญา รวมถึงมีเง่ือนไขเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วนทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ยอดเงิน
กู้ยืมคงเห ลือมีจ ํานวน  4.1 ล้าน เห รียญสหรัฐอเม ริกา  (31 ธันวาคม  2560: 2.9 ล้าน เห รียญ
สหรัฐอเมริกา) 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

 27

ข) ในเดือนมิถุนายน 2560 บริษทัฯไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินกบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงเพ่ือกูย้ืมเงิน
จาํนวน 400 ลา้นบาท โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เต็มจาํนวนเม่ือครบ 3 ปี นบัจากวนัเบิกรับเงินกู ้
และมีอตัราดอกเบ้ียตามท่ีกาํหนดในสัญญา ซ่ึงมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน เงินกูย้ืมดงักล่าว
เป็นเงินกูย้มืแบบไม่มีหลกัประกนัโดยมีเง่ือนไขเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วนทางการเงินท่ีตอ้งปฏิบติั
ตาม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ยอดเงินกูย้ืมคงเหลือมีจาํนวน 400 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 400 ลา้น
บาท) 

เงนิกู้ยืมระยะยาวของบริษทัย่อย 

ค) บริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินกบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง โดยมีวงเงิน
กู ้20 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 9 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมีอตัราดอกเบ้ียตามท่ีกาํหนดใน
สัญญาและมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน เงินกู้ยืมดงักล่าวได้เบิกใช้ในระหว่างปี 2556 และ 
2558 และคํ้ าประกนัโดยกรรมการและบริษทัใหญ่ รวมถึงมีเง่ือนไขเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วน
ทางการเงินท่ีต้องปฏิบัติตาม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ยอดเงินกู้ยืมคงเหลือมีจาํนวน 15.3 ล้าน
เหรียญสหรัฐอเมริกา และ 8.3 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามลาํดบั (31 ธันวาคม 2560: 15.9 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา และ 8.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามลาํดบั) 

ง) บริษทัย่อยในต่างประเทศแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินกบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง เงินกูย้ืม
ดงักล่าวไดเ้บิกใช้ในเดือนมีนาคม 2560 เป็นจาํนวน 20.4 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และมีกาํหนด
ชาํระคืนเงินตน้เป็นรายไตรมาสจนถึงปี 2565 โดยมีอตัราดอกเบ้ียตามท่ีกาํหนดในสัญญา เงินกูย้ืม
ดังกล่าวคํ้ าประกันโดยกรรมการและบริษทัใหญ่ รวมถึงมีเง่ือนไขเก่ียวกับการรักษาอตัราส่วน
ทางการเงินท่ีต้องปฏิบัติตาม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ยอดเงินกู้ยืมคงเหลือมีจาํนวน 11.8 ล้าน
เหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธนัวาคม 2560: 13.8 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

จ) บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสญัญากูย้มืเงินกบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง โดยมีวงเงินกู ้177 ลา้นบาท 
เงินกูย้ืมดงักล่าวไดเ้บิกใชใ้นเดือนกรกฎาคม 2560 จาํนวน 30 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็น
รายไตรมาสภายใน 10 ปี นับจากวนัท่ีเบิกรับเงินกูง้วดแรก เงินกูย้ืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียตามท่ี
กาํหนดในสัญญา โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน และคํ้ าประกนัโดยบริษทัใหญ่ รวมถึงมี
เง่ือนไขเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วนทางการเงินท่ีบริษทัใหญ่ตอ้งปฏิบติัตาม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
ยอดเงินกูย้มืคงเหลือมีจาํนวน 30 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 30 ลา้นบาท) 
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11. หุ้นกู้ 

(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย วนัครบกาํหนดชาํระ 
งบการเงินรวมและ                 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ร้อยละ)  2561  2560 
คร้ังท่ี 1/2558  2.41 19 พฤศจิกายน 2561 700,000 700,000 
คร้ังท่ี 1/2559 2.09 30 มีนาคม 2563 800,000 800,000 
คร้ังท่ี 2/2559 2.45 11 สิงหาคม 2564 980,000 980,000 
คร้ังท่ี 3/2559 2.78 29 กนัยายน 2565 1,000,000 1,000,000 
คร้ังท่ี 3/2559 2.97 29 กนัยายน 2566 1,000,000 1,000,000 
คร้ังท่ี 3/2559 3.39 29 กนัยายน 2569 500,000 500,000 
   4,980,000 4,980,000 

หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี   (700,000) (700,000) 

หุ้นกู้ท่ีถงึกําหนดชําระเกินกว่าหน่ึงปี   4,280,000 4,280,000 

หุน้กูเ้หล่าน้ีเป็นหุน้กูช้นิดระบุช่ือ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั 

หุ้นกูเ้หล่าน้ีมีขอ้จาํกดัและเง่ือนไขเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วนทางการเงิน การจ่ายเงินปันผล การลดทุน
ชาํระแลว้ การจาํนาํ การจาํนองสินทรัพยแ์ละการจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจท่ีสาํคญั 

ไม่มีการออกหุน้กูแ้ละจ่ายชาํระคืนหุน้กูใ้นระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

12. ภาษเีงนิได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย       
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 
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(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 176,205 189,625 8,130 13,259 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
ของปีก่อน (2,071) - - - 

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 8,271 (488) (1,757) 6,293 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ท่ีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน 182,405 189,137 6,373 19,552 

จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวดสาม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

สาํหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2561 2560 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงจากการ

วดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 24 (6) 

13. กําไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างงวด  
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14. ข้อมูลส่วนงานดําเนินงาน 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามลกัษณะในการประกอบธุรกิจ ในระหวา่งงวดปัจจุบนัไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของส่วนงาน

ดาํเนินงานที่รายงาน 
 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปนี้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 

 
ส่วนงานโรงแรม 

และบริการที่เกี่ยวขอ้ง 
ส่วนงานการขาย 

อาหารและไอศกรีม รวม 
รายการปรับปรุงและตดั
รายการระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
รายไดจ้ากการขายและบริการ           
- รายไดจ้ากภายนอก 2,832 2,595 2,776 2,572 5,608 5,167 - - 5,608 5,167 
- รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 3 4 23 26 26 30 (26) (30) - - 
รวมรายไดจ้ากการขายและบริการ 2,835 2,599 2,799 2,598 5,634 5,197 (26) (30) 5,608 5,167 
ตน้ทุนขายและบริการ (1,511) (1,454) (1,518) (1,413) (3,029) (2,867) 17 19 (3,012) (2,848) 

กาํไรขั้นตน้ 1,324 1,145 1,281 1,185 2,605 2,330 (9) (11) 2,596 2,319 
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายที่ไม่ไดป้ันส่วน:           
รายไดอ้ื่น         133 179 
ค่าใชจ้่ายในการขาย         (193) (201) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร         (1,389) (1,228) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม         21 14 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน         (49) (59) 
รายไดภ้าษีเงินได ้         (182) (189) 

กาํไรสาํหรับงวด         937 835 
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15. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

15.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน
ดงัน้ี  

     (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม    

2561 
31 ธนัวาคม  

2560 
31 มีนาคม    

2561 
31 ธนัวาคม  

2560 

การก่อสร้างและปรับปรุงโรงแรม 260.6 326.5 1.2 1.9 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์   33.6 14.0 - - 
ส่วนปรับปรุงสัญญาเช่า 15.0 24.8 - - 

รวม 309.2 365.3 1.2 1.9 

15.2 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคารและอุปกรณ์ และ
สญัญาบริการอ่ืนๆ อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 20 ปี 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีต้องจ่ายใน
อนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดแ้ละสญัญาบริการอ่ืนๆ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม    
2561 

31 ธนัวาคม  
2560 

31 มีนาคม    
2561 

31 ธนัวาคม  
2560 

จ่ายชาํระ     
ภายใน 1 ปี 561.7 577.0 - - 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 842.6 875.0 - - 
มากกวา่ 5 ปี 616.2 770.7 - - 
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15.3 การคํา้ประกัน 

15.3.1 หนังสือคํา้ประกันธนาคาร  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีหนังสือคํ้ าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ย ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

ประกนัการปฏิบติัตามสญัญาเช่า 104 103 88 88 
ประกนัการใชไ้ฟฟ้าและอ่ืน ๆ 53 51 12 10 

รวม 157 154 100 98 

15.3.2 การคํา้ประกันระหว่างกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

บริษทัฯ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯและกรรมการของบริษทัฯท่านหน่ึงไดค้ ํ้าประกนัการชาํระหน้ีของ
บริษทัย่อยสามแห่งต่อธนาคารในประเทศหลายแห่ง วงเงินคํ้ าประกัน 2,095 ลา้นบาท ณ วนัท่ี                 
31 มีนาคม 2561 เงินกูด้งักล่าวมียอดคงเหลือจาํนวน 1,261 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 1,425 ลา้น
บาท) 

บริษทัย่อย 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั มีภาระผูกพนัต่อสถาบนัการเงิน
เก่ียวกบัการคํ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและวงเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง 
เป็นจาํนวนเงินรวม 55.8 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 55.8 ลา้นบาท) 
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15.4 หนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

 เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดย้ืน่ฟ้องลูกหน้ีรายหน่ึง (ผูค้ดัคา้น) เป็นจาํนวนเงินรวม 
209.8 ลา้นบาทรวมดอกเบ้ีย สําหรับค่าบริหารจดัการคา้งจ่ายจาํนวน 51.2 ลา้นบาทและเรียกร้องค่าชดเชย
สาํหรับความเสียหายอ่ืนเน่ืองจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญาบริหารโรงแรม ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2560 
ผูค้ดัคา้นไดย้ืน่คาํร้องปฏิเสธค่าชดเชยและไดเ้รียกร้องค่าชดเชยสาํหรับความเสียหายจากการทุจริตและไม่
ปฏิบติัตามสัญญาของบริษทัยอ่ยในระหว่างการบริหารโรงแรมของผูค้ดัคา้นเป็นจาํนวนเงิน 918.4 ลา้นบาท
รวมดอกเบ้ีย เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดย้ืน่คดัคา้นต่อการฟ้องแยง้ของผูค้ดัคา้น 

 จากความเห็นทางกฎหมาย ผูบ้ริหารเช่ือว่าบริษทัยอ่ยมีโอกาสสูงท่ีจะชนะการฟ้องร้องต่อผูค้ดัคา้นสาํหรับ
ค่าบริหารจดัการคา้งจ่ายจาํนวน 51.2 ลา้นบาท นอกจากน้ีผูบ้ริหารเช่ือว่าการฟ้องแยง้เรียกร้องค่าชดเชยของ
ผูค้ดัคา้นต่อบริษทัย่อยสูงเกินไปและไม่มีหลกัฐานท่ีชอบดว้ยเหตุผลในการเรียกร้องค่าชดเชยต่อความ
เสียหายดงักล่าว ทั้งน้ีบริษทัย่อยมีหลกัฐานสนับสนุนท่ีจะโตแ้ยง้และไม่มีภาระหน้ีสินจากการเรียกร้อง
ค่าชดเชยดงักล่าว ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 จึงไม่ไดบ้นัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและประมาณการ
หน้ีสินจากคดีความฟ้องร้องในงบการเงิน ขณะน้ีการฟ้องเรียกร้องค่าชดเชยและการฟ้องแยง้อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนของอนุญาโตตุลาการ 

16. ลําดบัช้ันของมูลค่ายุตธิรรม 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 2 ระดบั 2 

 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

สินทรัพย์ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย  1 1 - - 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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17. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทั เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรร
กาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 810.0 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจะจ่าย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2561 

18. การอนุมตังิบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 


