
 

 

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) 

 และบริษทัยอ่ย 

รายงาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด

สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวม

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั โรงแรมเซ็นทรัล

พลาซา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โรงแรมเซ็นทรัล

พลาซา จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้                         

เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410  เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้                 

ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง

ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 

 

วชิาติ โลเกศกระว ี

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  

กรุงเทพฯ: 8 พฤศจิกายน 2562 



ณ วนัที 30 กนัยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 871,492                1,281,543             103,491                139,811                

เงินลงทุนชวัคราว 3 1,475,025             898,690                -                            -                            

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 2, 4 780,239                863,429                184,282                214,507                

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 -                            -                            447,863                322,824                

เงินปันผลคา้งรับจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 -                            -                            -                            277,000                

สินคา้คงเหลือ 826,738                844,819                27,187                  28,680                  

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 171,968                160,793                27,129                  34,656                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,125,462             4,049,274             789,952                1,017,478             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย 961                       902                       -                            -                            

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 526,627                533,619                514,449                527,635                

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                            -                            6,230,332             5,901,332             

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 7 632,312                394,125                -                            -                            

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 -                            -                            2,223,433             2,139,177             

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 8 380,757                392,780                228,400                238,064                

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 17,551,144           17,627,996           4,001,624             3,969,881             

คา่ความนิยม 9 314,602                314,602                -                            -                            

สิทธิการเช่า 8 1,716,446             1,941,087             1,058,432             1,192,617             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 8 433,229                436,013                9,033                    9,966                    

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 81,965                  86,445                  830                       -                            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 687,200                670,607                7,401                    6,547                    

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 22,325,243           22,398,176           14,273,934           13,985,219           

รวมสินทรัพย์ 26,450,705           26,447,450           15,063,886           15,002,697           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบแสดงฐานะการเงนิ

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



ณ วนัที 30 กนัยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน

   จากสถาบนัการเงิน 128,486                129,799                -                            -                            

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 10 2,540,244             2,755,416             381,637                398,534                

รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชี

   ทีถึงกาํหนดภายในหนึงปี 150,619                169,276                58,177                  80,868                  

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 11 608,494                234,144                400,000                -                            

ส่วนของหุน้กูท้ีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 12 800,000                -                            800,000                -                            

เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 -                            -                            650,810                414,373                

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย  36,872                  179,356                -                            -                            

หนีสินหมุนเวียนอืน 182,747                224,275                23,702                  41,276                  

รวมหนีสินหมุนเวยีน 4,447,462             3,692,266             2,314,326             935,051                

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ

   จากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 11 2,146,082             2,379,567             1,331,813             1,491,834             

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 12 3,480,000             4,280,000             3,480,000             4,280,000             

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลทีเกียวขอ้งกนั 2 52,329                  52,329                  -                            -                            

รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชี 1,927,626             2,024,226             906,336                942,957                

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 221,671                208,571                -                            1,725                    

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 328,940                257,217                100,650                77,078                  

ประมาณการหนีสินสาํหรับคา่รือถอน 128,009                116,692                -                            -                            

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 13,047                  16,907                  12,858                  14,394                  

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 8,297,704             9,335,509             5,831,657             6,807,988             

รวมหนีสิน 12,745,166           13,027,775           8,145,983             7,743,039             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)



ณ วนัที 30 กนัยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 

      หุน้สามญั 1,350,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 1,350,000             1,350,000             1,350,000             1,350,000             

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลคา่แลว้

      หุน้สามญั 1,350,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 1,350,000             1,350,000             1,350,000             1,350,000             

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 970,000                970,000                970,000                970,000                

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 158,080                158,080                158,080                158,080                

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 10,689,082           10,293,247           4,439,823             4,781,578             

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 50,132                  130,824                -                            -                            

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 13,217,294           12,902,151           6,917,903             7,259,658             

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 488,245                517,524                -                            -                            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 13,705,539           13,419,675           6,917,903             7,259,658             

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 26,450,705           26,447,450           15,063,886           15,002,697           

-                            -                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2562

(หน่วย : พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม 1,788,637             2,125,864             554,902                621,736                

รายไดจ้ากการขายอาหารและเครืองดืม 3,059,098             3,089,772             -                            -                            

รายไดค่้าเช่า 28,859                  28,859                  12,687                  12,687                  

รายไดเ้งินปันผล 2, 5, 6 -                            -                            6,528                    55,434                  

รายไดอื้น 13 87,970                  77,103                  83,658                  90,229                  

รวมรายได้ 4,964,564             5,321,598             657,775                780,086                

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการประกอบกิจการโรงแรม 1,343,842             1,432,430             389,465                404,470                

ตน้ทุนขายอาหารและเครืองดืม 1,693,176             1,669,737             -                            -                            

ค่าใชจ่้ายในการขาย 198,827                229,432                63,552                  66,923                  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,441,339             1,420,006             288,713                174,183                

รวมค่าใช้จ่าย 4,677,184             4,751,605             741,730                645,576                

กําไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

   และการร่วมค้า ค่าใช้จ่ายทางการเงินและ

   ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 287,380                569,993                (83,955)                 134,510                

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 5, 7 8,297                    13,947                  -                            -                            

กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 295,677                583,940                (83,955)                 134,510                

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (51,863)                 (54,228)                 (47,899)                 (42,287)                 

กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 243,814                529,712                (131,854)               92,223                  

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษเีงินได้ 14 (28,731)                 (79,280)                 2,194                    (7,843)                   

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 215,083                450,432                (129,660)               84,380                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2562

(หน่วย : พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน: 

รายการทีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ (4,663)                   (31,382)                 -                            -                            

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

   ในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย (97)                        193                       -                            -                            

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 14 19                         (39)                        -                            -                            

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

   ในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ (78)                        154                       -                            -                            

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของ

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (4,741)                   (31,228)                 -                            -                            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด (4,741)                   (31,228)                 -                            -                            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 210,342                419,204                (129,660)               84,380                  

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 214,994                441,747                (129,660)               84,380                  

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 89                         8,685                    

215,083                450,432                

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 211,437                419,260                (129,660)               84,380                  

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,095)                   (56)                        

210,342                419,204                

กําไรต่อหุ้น 15

กาํไร(ขาดทุน)ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ (บาท) 0.16                      0.33                      (0.10)                     0.06                      

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (พนัหุ้น) 1,350,000             1,350,000             1,350,000             1,350,000             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2562

(หน่วย : พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม 6,322,681             6,990,694             1,755,006             1,881,500             

รายไดจ้ากการขายอาหารและเครืองดืม 9,124,620             8,889,989             -                            -                            

รายไดค่้าเช่า 85,753                  85,753                  37,647                  37,647                  

รายไดเ้งินปันผล 2, 5, 6 -                            -                            745,581                963,749                

รายไดอื้น 13 400,828                287,493                270,577                252,965                

รวมรายได้ 15,933,882           16,253,929           2,808,811             3,135,861             

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการประกอบกิจการโรงแรม 4,188,990             4,364,084             1,176,328             1,190,691             

ตน้ทุนขายอาหารและเครืองดืม 5,006,242             4,792,264             -                            -                            

ค่าใชจ่้ายในการขาย 626,498                643,081                202,507                205,222                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4,418,546             4,248,188             758,750                520,400                

รวมค่าใช้จ่าย 14,240,276           14,047,617           2,137,585             1,916,313             

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

   และการร่วมค้า ค่าใช้จ่ายทางการเงินและ

   ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,693,606             2,206,312             671,226                1,219,548             

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 5, 7 23,167                  41,841                  -                            -                            

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,716,773             2,248,153             671,226                1,219,548             

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (162,823)               (155,676)               (138,102)               (127,574)               

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,553,950             2,092,477             533,124                1,091,974             

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษเีงินได้ 14 (231,760)               (329,265)               2,611                    (22,874)                 

กําไรสําหรับงวด 1,322,190             1,763,212             535,735                1,069,100             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2562

(หน่วย : พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน: 

รายการทีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ (100,109)               (193)                      -                            -                            

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

   ในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย 59                         (115)                      -                            -                            

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 14 (12)                        23                         -                            -                            

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

   ในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ 47                         (92)                        -                            -                            

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของ

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (100,062)               (285)                      -                            -                            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด (100,062)               (285)                      -                            -                            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,222,128             1,762,927             535,735                1,069,100             

การแบ่งปันกําไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 1,273,325             1,696,520             535,735                1,069,100             

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 48,865                  66,692                  

1,322,190             1,763,212             

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,192,633             1,696,219             535,735                1,069,100             

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 29,495                  66,708                  

1,222,128             1,762,927             

กําไรต่อหุ้น 15

กาํไรส่วนทเีป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ (บาท) 0.94                      1.26                      0.40                      0.79                      

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (พนัหุ้น) 1,350,000             1,350,000             1,350,000             1,350,000             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสุทธิก่อนภาษี 1,553,950             2,092,477             533,124                1,091,974             

รายการปรับกระทบกาํไรสุทธิก่อนภาษี

   เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,530,478             1,519,045             308,741                302,973                

   ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ 2,132                    2,697                    962                       652                       

   ขาดทุนจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 56,325                  66,650                  12,501                  12,440                  

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายลิขสิทธิซอฟตแ์วร์ 24                         174                       -                            -                            

   การปรับเพมิ(ลดลง)สินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ (1,428)                   37                         -                            -                            

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย(์กลบัรายการ) 339                       (183)                      321                       -                            

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินให้กูย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                            -                            276,000                -                            

   ส่วนแบง่กาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (23,167)                 (41,841)                 -                            -                            

   โอนรายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชีเป็นรายได้ (127,632)               (176,493)               (69,836)                 (88,964)                 

   ขาดทุนจากการปิดสาขา(กลบัรายการ) 520                       (9,691)                   -                            -                            

   เงินปันผลรับ -                            -                            (745,581)               (963,749)               

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 84,883                  18,925                  26,295                  5,319                    

   ดอกเบียรับ (55,576)                 (22,857)                 (69,358)                 (62,750)                 

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 162,823                155,676                138,102                127,574                

   เงินชดเชยความเสียหายจากการทาํประกนั (101,155)               -                            -                            -                            

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 3,082,516             3,604,616             411,271                425,469                

สินทรัพยจ์ากการดาํเนินงาน(เพมิขึน)ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 81,059                  31,032                  29,263                  (1,609)                   

   รับเงินชดเชยความเสียหายจากการทาํประกนั 101,155                -                            -                            -                            

   สินคา้คงเหลือ 19,509                  62,103                  1,493                    196                       

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอนื (40,229)                 37,508                  (974)                      37,999                  

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 8,765                    (67,961)                 (854)                      (1,572)                   

หนีสินจากการดาํเนินงานเพมิขึน(ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื (115,411)               (135,289)               (2,691)                   49,584                  

   หนีสินหมุนเวยีนอืน (41,528)                 (82,029)                 (17,573)                 (45,169)                 

   รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชี 12,375                  80,596                  10,524                  50,960                  

   เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (13,160)                 (16,410)                 (2,723)                   (4,277)                   

   จ่ายค่ารือถอน (726)                      (3,509)                   -                            -                            

   หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน (3,860)                   (1,653)                   (1,535)                   (1,501)                   

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 3,090,465             3,509,004             426,201                510,080                

   เงินสดรับจากภาษเีงินไดถู้กหัก ณ ทีจ่ายรอเรียกคืน 19,722                  -                            15,796                  -                            

   จ่ายภาษเีงินได้ (347,344)               (393,245)               (7,239)                   (10,091)                 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 2,762,843             3,115,759             434,758                499,989                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชวัคราวเพมิขึน (576,335)               (499,177)               -                            -                            

ดอกเบียรับ 26,918                  15,316                  69,358                  62,750                  

เงินสดรับคืนจากเงินให้กูย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                            -                            2,866,908             2,622,119             

เงินให้กูย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเพมิขึน -                            -                            (3,352,203)            (2,275,195)            

เงินสดรับคืนจากเงินให้กูย้มืแก่กิจการอืน -                            5,000                    -                            -                            

เงินลงทุนและเงินให้กูย้มืแก่การร่วมคา้เพิมขึน (265,392)               (119,350)               -                            -                            

เงินสดรับจากการขายอาคารและอปุกรณ์ 3,596                    4,429                    795 351                       

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคารและอปุกรณ์ (1,367,310)            (841,021)               (202,709)               (63,324)                 

เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า (36,438)                 (47,228)                 -                            (513)                      

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (51,982)                 (83,978)                 (2,356)                   (4,221)                   

รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 13,186                  4,055                    13,186                  4,055                    

เงินสดจ่ายเพอืลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            (329,000)               (141,000)               

รับเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย -                            -                            1,005,608             900,206                

รับเงินปันผลจากบริษทัร่วม 16,973                  16,219                  16,973                  16,219                  

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้างลดลง 5                           6,827                    -                            750                       

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (2,236,779)            (1,538,908)            86,560                  1,122,197             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินเพมิขึน 6,260                    24,218                  -                            33,431                  

จ่ายดอกเบีย (177,449)               (173,074)               (156,563)               (139,127)               

จ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั (877,490)               (809,970)               (877,490)               (809,970)               

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย

   ลดลงจากการจ่ายปันผลของบริษทัยอ่ย (58,774)                 (97,160)                 -                            -                            

เงินกูย้มืจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัเพมิขึน -                            -                            1,525,002             1,570,380             

จ่ายคืนเงินกูย้มืจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                            (8,660)                   (1,288,565)            (2,412,330)            

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิมขึน 430,772                179,739                239,978                118,395                

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (237,882)               (181,687)               -                            -                            

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (914,563)               (1,066,594)            (557,638)               (1,639,221)            

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิมขึน(ลดลง) (21,552)                 11,699                  -                            -                            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)สุทธิ (410,051)               521,956                (36,320)                 (17,035)                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 1,281,543 701,414 139,811 20,698                  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 871,492                1,223,370             103,491                3,663                    

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม

รายการทีไม่ใช่เงินสด

   ยอดหนีคา้งชาํระจากการซืออาคารและอปุกรณ์ 136,209                169,499                11,536                  7,285                    

   เงินปันผลคา้งรับ -                            -                            -                            47,324                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

ผลต่างจาก ส่วนเกินทุน ส่วนของผูมี้ส่วน

การแปลงค่า จากการวดั การเปลียนแปลง รวม รวม ไดเ้สียทีไม่มี

ทุนเรือนหุ้นทอีอก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - งบการเงินทีเป็น มูลค่าเงินลงทุนใน สัดส่วนการถือหุ้น องคป์ระกอบอืน ส่วนของผูถื้อหุ้น อาํนาจควบคุม รวม

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ หลกัทรัพยเ์ผอืขาย ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561 1,350,000         970,000             158,080             8,943,095         (24,616)             871                   143,422            119,677              11,540,852        517,518            12,058,370       

กาํไรสาํหรับงวด -                       -                         -                         1,696,520         -                       -                       -                       -                          1,696,520          66,692              1,763,212         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                       -                         -                         -                       (209)                 (92)                   -                       (301)                    (301)                   16                     (285)                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                       -                         -                         1,696,520         (209)                 (92)                   -                       (301)                    1,696,219          66,708              1,762,927         

เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 16 -                       -                         -                         (809,970)           -                       -                       -                       -                          (809,970)            -                       (809,970)           

เงินปันผลจา่ยจากบริษทัยอ่ย -                       -                         -                         -                       -                       -                       -                       -                          -                         (97,160)             (97,160)             

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2561 1,350,000         970,000             158,080             9,829,645         (24,825)             779                   143,422            119,376              12,427,101        487,066            12,914,167       

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 1,350,000         970,000             158,080             10,293,247       (13,248)             650                   143,422            130,824              12,902,151        517,524            13,419,675       

กาํไรสาํหรับงวด -                       -                         -                         1,273,325         -                       -                       -                       -                          1,273,325          48,865              1,322,190         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                       -                         -                         -                       (80,739)             47                     -                       (80,692)               (80,692)              (19,370)             (100,062)           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                       -                         -                         1,273,325         (80,739)             47                     -                       (80,692)               1,192,633          29,495              1,222,128         

เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 16 -                       -                         -                         (877,490)           -                       -                       -                       -                          (877,490)            -                       (877,490)           

เงินปันผลจา่ยจากบริษทัยอ่ย -                       -                         -                         -                       -                       -                       -                       -                          -                         (58,774)             (58,774)             

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2562 1,350,000         970,000             158,080             10,689,082       (93,987)             697                   143,422            50,132                13,217,294        488,245            13,705,539       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ทีออก ส่วนเกินมูลคา่ จดัสรรแลว้ - รวม

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2561 1,350,000                  970,000                     158,080                     4,413,551                  6,891,631                  

กาํไรสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 1,069,100                  1,069,100                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 1,069,100                  1,069,100                  

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 16 -                                 -                                 -                                 (809,970)                    (809,970)                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2561 1,350,000                  970,000                     158,080                     4,672,681                  7,150,761                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 1,350,000                  970,000                     158,080                     4,781,578                  7,259,658                  

กาํไรสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 535,735                     535,735                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 535,735                     535,735                     

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 16 -                                 -                                 -                                 (877,490)                    (877,490)                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2562 1,350,000                  970,000                     158,080                     4,439,823                  6,917,903                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจาํกดัตามกฎหมายไทยและ

ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั และมีภูมิลาํเนาใน

ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือการประกอบธุรกิจโรงแรม รับบริหารโรงแรม และธุรกิจอาหารและ

เคร่ืองด่ืม โดยมีท่ีอยูท่ี่จดทะเบียนตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน จตุจกัร กรุงเทพมหานคร  

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล

โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดง

ฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดใน

รูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น

งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้

ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่

ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใช้

หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง

เก่ียวกบับริษทัยอ่ยในงวดปัจจุบนั ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 
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1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่  

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้

สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี

และการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมา

ถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย อย่างไรก็ตาม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่าํกบัลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชี

ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 

(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 

(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาสาํหรับการก่อสร้าง

อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 

(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญา

ท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนสาํหรับการ

รับรู้รายได้ท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบ

แทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และ

กาํหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณา

ตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ

หลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึน

เพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบาย

ให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู ้ใช้มาตรฐาน ยกเว้น 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการสําคญัซ่ึงสามารถสรุป

ไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 

จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั

มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร

ทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการ

เก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด

ว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผย

ข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบังคับใช้ จะทําให้

มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่

ในปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปี

ท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการ

ตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า 

การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสําหรับ

สัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 

การบญัชีสาํหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่า

ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนั

กบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปี

ท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

1.5 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคัญ 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

2. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ

ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคล

หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

   (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน                   

เฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ค่าเช่ารับ - - 733 733 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 

ดอกเบ้ียรับ - - 22,937 20,279 อิงตามอตัราดอกเบ้ียธนาคาร 

รายไดใ้นการบริหารจดัการ - - 42,162 50,423 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 

รายไดจ้ากการคํ้าประกนัเงินกู ้ - - 1,638 2,277 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 

เงินปันผลรับ - - - 47,324 ตามการประกาศจ่ายเงินปันผล 

ดอกเบ้ียจ่าย - - 4,962 7,135 อิงตามอตัราดอกเบ้ียธนาคาร 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 1,480 1,298 ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าเช่าจ่าย - - 1,744 1,744 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าบริหารจดัการ - - 34,503 39,351 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
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   (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน                   

เฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561  

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      

ค่าเช่ารับ 25,290 25,290 12,687 12,687 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 

เงินปันผลรับ 6,528 8,110 6,528 8,110 ตามการประกาศจ่ายเงินปันผล 

ค่าเช่าจ่าย 47,187 45,886 - - ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 

      

รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

ค่าเช่ารับ 3,569 3,569 - - ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 

รายไดใ้นการบริหารจดัการ 2,742 2,752 - - ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 

รายไดอ่ื้น 3,917 4,466 - - ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าเช่าจ่าย 173,762 175,181 32,564 29,976 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าไฟฟ้า 9,619 9,510 9,619 9,510 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าบริหารจดัการ 8,483 8,201 3,829 3,647 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าบริการดา้นการเงินและการบญัชี 8,135 7,693 - - ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าบริการอ่ืน 5,371 5,249 - - ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

 

   (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน                   

เฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ค่าเช่ารับ - - 2,198 2,198 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 

ดอกเบ้ียรับ - - 67,322 60,003 อิงตามอตัราดอกเบ้ียธนาคาร 

รายไดใ้นการบริหารจดัการ - - 136,909 151,870 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 

รายไดจ้ากการคํ้าประกนัเงินกู ้ - - 5,425 7,100 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 

เงินปันผลรับ - - 728,608 947,530 ตามการประกาศจ่ายเงินปันผล 

ดอกเบ้ียจ่าย - - 13,211 21,421 อิงตามอตัราดอกเบ้ียธนาคาร 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 4,188 3,882 ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าเช่าจ่าย - - 5,231 5,231 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าบริหารจดัการ - - 111,806 120,710 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
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   (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน                   

เฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561  

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      

ค่าเช่ารับ 75,044 75,044 37,647 37,647 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 

เงินปันผลรับ 16,973 16,219 16,973 16,219 ตามการประกาศจ่ายเงินปันผล 

ค่าเช่าจ่าย 137,659 137,659 - - ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 

      

รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

ค่าเช่ารับ 10,709 10,709 - - ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 

รายไดใ้นการบริหารจดัการ 8,480 9,063 - - ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 

รายไดอ่ื้น 12,720 13,700 - - ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าเช่าจ่าย 528,853 518,156 99,841 93,830 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าไฟฟ้า 28,360 27,573 28,360 27,573 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าบริหารจดัการ 25,450 24,602 11,487 10,940 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าบริการดา้นการเงินและการบญัชี 24,405 23,079 - - ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าบริการอ่ืน 14,617 14,692 - - ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ  บริษัทย่อยและกิจการท่ี เก่ียวข้องกัน ณ วนั ท่ี  30 กันยายน  2562 และ                   

31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

30 กนัยายน  

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการที่

เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 4)     

บริษทัยอ่ย - - 23,717 34,142 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 13,007 21,549 4,062 3,132 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 13,007 21,549 27,779 37,274 

เงนิปันผลค้างรับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      

บริษทัยอ่ย - - - 277,000 

รวมเงินปันผลคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 277,000 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการที่

เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 10)     

บริษทัยอ่ย - - 8,554 12,398 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 9,163 4,938 25 84 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั  9,163 4,938 8,579 12,482 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 7 

เงินให้กู้ยืมแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระยะสั้ นและระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ            

31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

30 กนัยายน  

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

30 กนัยายน  

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

 (ร้อยละต่อปี)     

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน       

บริษทัยอ่ย 3.0 3.0 - - 447,863 322,824 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาว       

บริษทัยอ่ย 3.0 3.0 - - 2,223,433 2,139,177 

รวม   - - 2,671,296 2,462,001 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 

2561 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

เงนิให้กู้ยืมแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษัทย่อย     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม - - 2,660,501 3,049,850 

เพ่ิมข้ึน - - 3,352,203 2,275,195 

ลดลง - - (2,866,908) (2,622,119) 

รวม - - 3,145,796 2,702,926 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - - (474,500) (23,500) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน - - 2,671,296 2,679,426 
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เงินกู้ยืมจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ยอดคงคา้งของเงินกู้ยืมระยะสั้ นและระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กันยายน  

2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

เงินกูย้มืจากบุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั อตัราดอกเบ้ีย                           งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

30 กนัยายน  

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

30 กนัยายน  

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

 (ร้อยละตอ่ปี)     

เงนิกู้ยืมระยะส้ัน       

บริษทัยอ่ย 2.0 - 3.0 1.4 - 3.0 - - 650,810 414,373 

เงนิกู้ยืมระยะยาว       

บุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.0 3.0 52,329 52,329 - - 

รวม   52,329 52,329 650,810 414,373 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

เงินกู้ยมืระยะส้ัน     

บริษัทย่อย     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม - - 414,373 1,272,900 

เพ่ิมข้ึน - - 1,525,002 1,570,380 

ลดลง - - (1,288,565) (2,412,330) 

ณ วนัที ่30 กนัยายน - - 650,810 430,950 

เงินกู้ยมืระยะยาว     

บุคคลอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 52,329 60,989 - - 

ลดลง - (8,660) - - 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 52,329 52,329 - - 

เงินกู้ ยืมจากบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน เงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นตัว๋สัญญาใช้เงิน               

มีกาํหนดชําระคืนเงินตน้ภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 หรือเม่ือบริษทัใหญ่ของบริษทัท่ีกู้ยืมสูญเสียการ

ควบคุมในบริษทัท่ีกูย้มืเงินแลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนก่อน 
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สัญญาทีสํ่าคัญกบักจิการทีเ่กี่ยวข้องกนั 

สัญญาเช่าระยะยาว 

บริษัทฯ 

 โครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว  

ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาต่างตอบแทนระหวา่งบริษทัฯกบั บริษทั เซ็นทรัลอินเตอร์พฒันา จาํกดั (“CID”) ซ่ึง

ทาํสัญญาเช่าท่ีดินระยะยาวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (“รฟท.”) บริษทัฯได้รับสิทธิในการก่อสร้าง

อาคารโรงแรมบนท่ีดินท่ีเช่าช่วงจาก CID และสามารถดาํเนินกิจการโรงแรมเพื่อประโยชน์ของบริษทัฯจนถึง

วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2551 สัญญาน้ีต่ออายไุดอี้กคร้ังละ 10 ปี 

เม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 2551 ซ่ึงเป็นวนัครบกาํหนดของสัญญาต่างตอบแทนดงักล่าว บริษทัฯตอ้งโอนส่ิงปลูก

สร้างบนท่ีดินท่ีเช่าช่วง ส่วนติดตั้งและปรับปรุง รวมถึงอุปกรณ์บางส่วนใหแ้ก่ รฟท. ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิทางบญัชี 

ณ วนัครบกาํหนดสัญญาเป็นจาํนวน 23.9 ลา้นบาท เป็นผลให้บริษทัฯมีขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย์

ในจาํนวนเดียวกนั 

เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2551 บริษทัฯไดรั้บแจง้จาก CID วา่ CID ไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าท่ีดินและอาคารฉบบัใหม่ 

โดยมีระยะเวลาการเช่า 20 ปีกบั รฟท. แลว้ ดงันั้น บริษทัฯจึงได้เขา้ลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงกบั CID เพื่อ

รักษาสิทธิและยนืยนัการใชสิ้ทธิในการเขา้ทาํสัญญาเช่าช่วงใหม่กบั CID โดย CID ไดแ้จง้ใหบ้ริษทัฯจ่ายเงิน

ประกนัสิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว จาํนวน 95 ลา้นบาท ในวนัท่ี CID 

เขา้ทาํสัญญาเช่ากบั รฟท. 

ในปี 2552 บริษทัฯทาํสัญญาเช่าช่วงทรัพยสิ์น ซ่ึงประกอบดว้ย อาคารโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัล

พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ และส่วนปรับปรุงอาคารโรงแรม พร้อมทั้งทรัพยสิ์นครุภณัฑ์ กบั CID (“ผูใ้ห้

เช่าช่วง”) เป็นระยะเวลา 20 ปี  และจะส้ินสุดลงในวันท่ี  18 ธันวาคม  2571 บริษัทฯจะต้องจ่ายค่า

ผลประโยชน์ตอบแทนการไดสิ้ทธิเช่าช่วงและค่าเช่าสําหรับการเช่าช่วงสินทรัพยร์ายปีให้แก่ผูใ้ห้เช่าช่วง

ตลอดอายุสัญญาเช่าเป็นจาํนวนเงินรวม 2,556 ลา้นบาท นอกจากน้ี บริษทัฯจะตอ้งจ่ายค่าเช่าครุภณัฑใ์ห้แก่

ผูใ้ห้เช่าช่วงตลอดอายุสัญญาเช่าเป็นจาํนวนเงินรวม 31 ล้านบาท โดยบริษทัฯบนัทึกค่าเช่าครุภณัฑ์เป็น

สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงิน   

ทรัพยสิ์นท่ีเช่าท่ีบริษทัฯไดด้าํเนินการบูรณะพฒันา ปรับปรุงหรือก่อสร้าง แกไ้ข ดดัแปลง ต่อเติม ซ่อมแซม

หรือสร้างทดแทนทรัพยสิ์นเดิมตามสัญญาน้ี ให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ รฟท. ทันทีท่ีมีการดาํเนินการ

ดงักล่าวแลว้เสร็จ นอกจากน้ี บริษทัฯตอ้งส่งมอบครุภณัฑ์ท่ีเช่าตามรายการในสัญญาเช่าให้แก่ รฟท. เม่ือ

ส้ินสุดสัญญาเช่าตามสภาพตามสมควรและอายกุารใชง้านในขณะนั้น 
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บริษัทย่อย 

โครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย 

สัญญาระหวา่งบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย กบักองทุนรวมสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 

เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2551 บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญา

ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัท่ีดิน และอาคารโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย กบักองทุนรวมสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (“CTARAF”) โดยมีสาระสาํคญัต่อไปน้ี 

1) บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จํากัด (“CSBR”) ได้ทําสัญญาเช่าท่ี ดินกับ CTARAF เพื่อให ้

CTARAF เช่าท่ีดินเป็นระยะเวลา 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีคู่สัญญาไดน้าํสัญญาเช่าไปจดทะเบียนการเช่า 

(วนัท่ี 26 กนัยายน 2551) ทั้งน้ี CTARAF ตกลงชาํระค่าเช่าท่ีดินเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 1,500 ล้านบาท 

โดยชาํระทั้งจาํนวนในวนัจดทะเบียนการเช่า CSBR บนัทึกรายการดงักล่าวเป็นรายไดรั้บล่วงหนา้รอ

การตดับญัชีในงบแสดงฐานะการเงินของบริษทัย่อย และทยอยตดับญัชีเป็นรายได้โดยวิธีเส้นตรง

ตลอดอายุสัญญาเช่า 30 ปี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชีมีจาํนวน 950 

ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 987 ลา้นบาท) ในงบการเงินรวม 

2) บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) (“CPH”) ไดท้าํสัญญาเช่าอาคารส่ิงปลูกสร้างโรงแรม

เซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั CTARAF 

เพื่อให้ CTARAF เช่าเป็นระยะเวลา 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีคู่สัญญาไดน้าํสัญญาเช่าไปจดทะเบียนการเช่า 

(วนัท่ี 26 กันยายน 2551) ทั้ งน้ี CTARAF ตกลงชําระค่าเช่าอาคารเป็นจาํนวนทั้ งส้ิน 1,510 ล้านบาท    

โดยชาํระทั้งจาํนวนในวนัจดทะเบียนการเช่า CPH บนัทึกรายการดงักล่าวเป็นรายไดรั้บล่วงหนา้รอการ

ตดับญัชีในงบแสดงฐานะการเงินของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และทยอยตดับญัชีเป็น

รายไดโ้ดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 30 ปี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดั

บญัชีมีจาํนวน 957 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 993 ลา้นบาท) 

 ภายใตส้ัญญาเช่าอาคารส่ิงปลูกสร้าง CPH ตกลงและรับรองว่า ภายในระยะเวลา 4 ปีนบัจากวนัจด

ทะเบียนการเช่า CTARAF จะมีรายไดค้่าเช่าจากการนาํทรัพยสิ์นท่ีเช่าไปหาผลประโยชน์ ไม่นอ้ยกวา่

รายไดค้่าเช่าประกนัสะสม ตามจาํนวนเงินท่ีระบุในสัญญา โดยหาก CTARAF มีรายไดค้่าเช่าสะสม

น้อยกว่ารายได้ค่าเช่าประกันสะสมตามสัญญา CPH ตกลงจะชําระเงินให้ CTARAF ในจาํนวน

เท่ากบัส่วนต่างระหวา่งรายไดค่้าเช่าสะสมของกองทุนรวม ลบดว้ยรายไดค้่าเช่าประกนัสะสม  

 เม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม 2551 CPH และ CSBR ไดท้าํสัญญาเก่ียวกบัการประกนัรายไดข้อง CTARAF 

โดย CSBR ในฐานะผูใ้ห้เช่าท่ีดินซ่ึงได้รับประโยชน์ส่วนหน่ึงจากการเช่าทรัพยสิ์นของ CTARAF 

ตกลงร่วมรับประกนัรายไดค้่าเช่า โดยหาก CPH ตอ้งชาํระเงินใดๆ ให้แก่ CTARAF ภายใตเ้ง่ือนไข

การรับประกนัขา้งตน้ CSBR ตกลงจะชาํระเงินค่ารับประกนับางส่วนให้แก่ CPH ตามอตัราร้อยละท่ี

กาํหนดในสัญญา 
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 ทั้งน้ี หาก CTARAF ประสงค์จะต่ออายุสัญญาเช่าท่ีดิน และสัญญาเช่าอาคาร ตามขอ้ 1) และขอ้ 2) 

ขา้งต้น ไปอีกนับจากวนัครบระยะเวลาการเช่า CTARAF ต้องแจ้งความประสงค์ดงักล่าวให้แก่ 

CSBR และ CPH แลว้แต่กรณี ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายในปีท่ี 26 นบัจากปีแรกของระยะเวลา

การเช่า และคู่สัญญาจะร่วมกนัเจรจารายละเอียดในการต่ออายุสัญญาเช่าให้แลว้เสร็จภายในปีท่ี 27 

นบัจากปีแรกของระยะเวลาการเช่า 

3) CSBR ไดท้าํสัญญาซ้ือขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ท่ีไดติ้ดตั้ง ใชง้านอยูใ่นโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์

บีช รีสอร์ท สมุย กบั CTARAF โดย CTARAF ตกลงชําระค่าตอบแทนการรับโอนกรรมสิทธ์ิใน

เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ดงักล่าว เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 80 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยชาํระ

ทั้งจาํนวนในวนัโอนกรรมสิทธ์ิ (วนัท่ี 26 กนัยายน 2551) 

4) CTARAF ได้ทาํสัญญาเช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย กบับริษทั 

เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเมน้ท์ จาํกดั (“CSHM”) เพื่อให้เช่าท่ีดิน อาคารและระบบสาธารณูปโภค

และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง และเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์แก่ CSHM เพื่อให้ CSHM ใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ

โรงแรม โดยมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี นบัจากวนัท่ี 26 กนัยายน 2551 ทั้งน้ี CTARAF ตกลงให้คาํมัน่แก่ 

CSHM เพื่อให้  CSHM มีสิทธิเช่าทรัพย์ท่ี เช่าต่อไปอีก 3 ปีนับจากวันท่ีครบระยะเวลาการเช่า                      

โดย CSHM ต้องแจ้งให้ CTARAF ทราบถึงการใช้สิทธิตามคํามั่นให้สิทธิการเช่าล่วงหน้าเป็น                     

ลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวนัครบระยะเวลาการเช่า เพื่อเจรจาร่วมกนัในการกาํหนด               

ค่าเช่าคงท่ีใหม่ ทั้งน้ี CTARAF สามารถใช้สิทธิระงบัการเช่าโดยแจง้ CSHM เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ตามสัญญาฉบบัน้ี CSHM ตกลงชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน ซ่ึงประกอบด้วย ค่าเช่าคงท่ี ในอตัรารวม 

225 ล้านบาทต่อปี และค่าเช่าผนัแปรในอัตราเท่ากับร้อยละ 90 ของกําไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษี                         

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 

 ทั้งน้ี ตามสัญญาเช่าช่วงและสัญญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง CSHM ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญา เช่น      

ส่งมอบเอกสาร และขอ้มูลต่างๆ ตามท่ีระบุในสัญญา เปิดบญัชีและดาํรงบญัชีเงินฝากต่างๆ รวมทั้งโอน

สิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากดังกล่าวให้แก่ CTARAF ไม่ก่อหน้ีเพิ่มเติม ขาย จาํหน่าย ให้เช่า             

ก่อภาระผูกพนัในทรัพยสิ์นไม่วา่ทั้งหมด หรือบางส่วน ให้เงินกู ้ลงทุนใดๆ ยกเวน้ไดรั้บความยินยอม

เป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก CTARAF 
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 แต่ในกรณีท่ี CSHM แสดงให้ CTARAF เห็นได้ว่ามีเหตุการณ์ใดๆ เป็นเหตุการณ์ท่ีไม่อยู่ภายใตก้าร

ควบคุมหรือป้องกันของ CSHM และเหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ

โรงแรมของ CSHM ในทางลบอย่างมีนยัสําคญั โดยเหตุการณ์ดงักล่าวเกิดข้ึนเป็นกรณีชัว่คราว (“กรณี

เหตุสุดวิสัยชั่วคราว”) และส่งผลให้ CSHM ไม่สามารถชาํระค่าเช่าคงท่ีให้แก่ CTARAF ตามจาํนวน

และระยะเวลาท่ีกาํหนดในสัญญาเช่าช่วง ให้ CSHM ชําระค่าเช่าให้แก่ CTARAF ในจาํนวนเท่ากับ        

ร้อยละ 100 ของกาํไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (“EBITDA”) ท่ีคาํนวณได้

จากการประกอบธุรกิจโรงแรม ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวโดยไม่ถือวา่ CSHM เป็นผูผ้ดินดัชาํระหน้ี 

 เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2557 CSHM ได้มีหนังสือแสดงเจตนาใช้สิทธิเช่าโครงการโรงแรมเซ็นทารา       

แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย ต่อไปอีกตามท่ีกาํหนดในเง่ือนไขเก่ียวกบัการต่ออายสุัญญาเช่าช่วง ซ่ึงสัญญา

เช่าดังกล่าวส้ินสุดในวนัท่ี  25 กันยายน 2557 ต่อมาในวนัท่ี 23 กันยายน 2557 บริษัทจัดการของ 

CTARAF ไดแ้จง้ให้ CSHM ทราบวา่ CTARAF และ CSHM ตอ้งร่วมกนัตกลงอตัราค่าเช่าคงท่ีใหม่ใน

การต่ออายุสัญญาเช่าช่วง โดยบริษทัจดัการของ CTARAF ได้ยืนยนัอตัราค่าเช่าใหม่ให้เป็นไปตาม

อตัราค่าเช่าเดิม แต่ CSHM เสนออตัราค่าเช่าจาํนวนเท่ากับร้อยละ 100 ของ EBITDA ดังนั้น บริษัท

จดัการของ CTARAF และ CSHM จึงยงัไม่สามารถตกลงอตัราค่าเช่าใหม่ร่วมกนัได ้

 เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2558 บริษทัจดัการของ CTARAF ไดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ว่า ในการต่ออายุสัญญาเช่าช่วงซ่ึงส้ินสุดในเดือนกนัยายน 2557 นั้น CTARAF และ CSHM ยงัคงไม่

สามารถตกลงอตัราค่าเช่าร่วมกนัได ้ 

 เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2558 บริษทัจดัการของ CTARAF ไดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ว่าบริษทัจดัการได้ดาํเนินการประกาศการสรรหาผูเ้ช่าช่วงโรงแรมและกาํหนดให้ผูส้นใจเขา้ยื่นซอง

ประมูล ทั้ งน้ี เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2558 บริษัทจดัการได้ตรวจสอบเอกสารซองประมูลของผูเ้ข้า

ประมูลท่ีได้ยื่นมาทั้งหมด ซ่ึงข้อเสนอน้ียงัไม่เป็นประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดสําหรับกองทุนและ/หรือผูถื้อ

หน่วยลงทุน กองทุนจึงใชสิ้ทธิไม่เลือกผูย้ืน่ซองประมูลในการประมูลคร้ังน้ี  

 เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2560 บริษทัจดัการของ CTARAF ไดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ว่าบริษทัจดัการอยู่ระหว่างดาํเนินการสรรหาข้อเสนอการเช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทารา             

แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย เพิ่มเติมนอกเหนือจากทางเลือกทั้ ง 3 ทางเลือกท่ีเสนอในการประชุม           

ผูถื้อหน่วยลงทุนเม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2559 โดยมีกาํหนดการยืน่ขอ้เสนอในวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2560  
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 เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2560 บริษทัจดัการของ CTARAF ไดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เร่ืองมติท่ีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนโดย 1) รับทราบรายงานความคืบหน้าการดําเนินการต่างๆ ของ 

บริษทัจดัการเก่ียวกบัการเช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย  2) มีมติ

อนุมติัทางเลือกท่ี 4 เป็นขอ้เสนอการเช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย 

จาก CSHM โดยมีค่าเช่าคงท่ีในปีแรก 168 ลา้นบาท และมีอตัราการเติบโตของค่าเช่าคงท่ีร้อยละ 3 ทุก 3 ปี 

และมีผลนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าช่วงใหม่จะมีผลบงัคบัใชจ้นถึงวนัท่ี 25 กนัยายน 2581 รวมถึงอนุมติัค่า

เช่าสําหรับระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 26 กนัยายน 2557 จนถึงวนัท่ีกองทุนรวมลงนามในสัญญาเช่าช่วงฉบบั

ใหม่กับ CSHM ในอัตราร้อยละ 100 ของ EBITDA ท่ีค ํานวณได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรม                

เซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย ระหวา่งช่วงระยะเวลาดงักล่าว และ 3) มีมติอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติม

โครงการจดัการกองทุนรวม ทั้งน้ีสัญญาเช่าช่วงฉบบัใหม่ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวได้

จดัทาํและมีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ทั้งน้ี CPH ได้เขา้ทาํสัญญาคํ้ าประกนักบั CTARAF 

เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติหน้าท่ีของ CSHM ตามสัญญาเช่าช่วง ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขและ

ขอ้กาํหนดหน่ึงภายใตส้ัญญาเช่าช่วงฉบบัใหม่ 

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวลิด์ จํากดั 

เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2548 บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จาํกดั (“CWH”) ไดท้าํสัญญาเช่าช่วงท่ีดินและอาคาร

ในส่วนของโรงแรมจากกองทุนรวมธุรกิจไทย 4 (“กองทุน”) เพื่อพฒันาและใช้ประกอบการดาํเนินธุรกิจ

เก่ียวกบัโรงแรมหรือธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง CWH ตอ้งจ่ายค่าเช่าล่วงหนา้และค่าเช่ารายปีใหแ้ก่กองทุนตลอดอายุ

ของสัญญาซ่ึงส้ินสุดวนัท่ี 22 ธันวาคม 2575 เป็นจาํนวนเงิน 1,188.8 ล้านบาท ทั้ งน้ี CWH ได้ชําระค่าเช่า

ล่วงหนา้เม่ือลงนามในสัญญาเป็นจาํนวนเงิน 275 ลา้นบาท ซ่ึงบนัทึกเป็นสิทธิการเช่าในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 CWH ไดบ้นัทึกค่าเช่าเป็นจาํนวน 30.5 ลา้นบาท (งวด

เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561: 28.7 ลา้นบาท) 

สัญญาขา้งตน้กาํหนดใหอ้าคารและส่ิงปลูกสร้างใด ๆ ท่ี CWH ไดซ่้อมแซม ปรับปรุงหรือก่อสร้างข้ึนบนท่ีดิน

ท่ีเช่าช่วงให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของเจา้ของทรัพยสิ์นคือสํานกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ทนัทีท่ีการ

ซ่อมแซม ปรับปรุงหรือก่อสร้างดงักล่าวเสร็จส้ิน 
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บริษัท โคซ่ี โฮเต็ล จํากดั 

เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2559 บริษทั โคซ่ี โฮเต็ล จาํกดั (“COSI”) ได้ทาํสัญญาเช่าช่วงท่ีดินโครงการเซ็นทรัล     

เฟสติว ัล สมุย จากบริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จ ํากัด (“CTW”) เพื่อพัฒนาโรงแรมโคซ่ี สมุย COSI ต้องจ่าย

ค่าตอบแทนการเช่าช่วงท่ีดินเป็นจาํนวนเงินรวม 62 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาการเช่าช่วง 37 ปี 2 เดือน ซ่ึง

บนัทึกเป็นสิทธิการเช่าในงบแสดงฐานะการเงินรวม ในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

COSI ไดบ้นัทึกค่าเช่าเป็นจาํนวน 1.7 ลา้นบาท (งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561: 1.7 ลา้นบาท) 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 บริษทั โคซ่ี โฮเต็ล จาํกดั (“COSI”) ได้ทาํสัญญาเช่าช่วงท่ีดินเป็นระยะเวลา 30 ปี 

จากบริษทั เพลินฤดี จาํกดั เพื่อพฒันาโรงแรมโคซ่ี ท่าแพ โดยตอ้งจ่ายค่าตอบแทนการเช่าท่ีดินเป็นจาํนวนเงิน

รวม 13.6 ล้านบาท ซ่ึงบันทึกเป็นสิทธิการเช่าในงบแสดงฐานะการเงินรวม และต้องจ่ายค่าเช่าท่ีดินและ

ค่าบริการตลอดอายุสัญญาเป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 131.5 ล้านบาท ในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี             

30 กนัยายน 2562 COSI ไดบ้นัทึกค่าเช่าเป็นจาํนวน 0.2 ลา้นบาท 

จาํนวนเงินขัน้ตํา่ท่ีต้องจ่ายในอนาคตภายใต้สัญญาเช่าระยะยาวของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานท่ียกเลิกไม่ได ้มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

30 กนัยายน  

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

ภายใน 1 ปี 830 780 138 132 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,853 1,693 639 612 

มากกวา่ 5 ปี 3,877 4,060 640 772 

รวม 6,560 6,533 1,417 1,516 

สัญญาบริการระยะยาว 

บริษัทฯ 

เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2551 บริษทัฯไดท้าํสัญญาการจดัการกบับริษทั เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเมน้ท ์

จาํกัด เพื่อให้บริการบริหารงานโรงแรมเป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวนัท่ีในสัญญา บริษัทฯจะได้รับ

ค่าตอบแทนการจดัการในอตัราท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา 

เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2559 บริษทัฯไดท้าํสัญญาค่าตอบแทนการจดัการกบับริษทั เซ็นทารา อินเตอร์เนชัน่แนล 

แมนเนจเมน้ท์ จาํกดั โดยสัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะยกเลิกสัญญาหรือหยุด

ดําเนินกิจการ ค่าตอบแทนการจัดการดังกล่าวมีกําหนดชําระเป็นรายเดือน และบริษัทฯจะได้รับ

ค่าตอบแทนการจดัการในอตัราท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา 
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เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2560 บริษทัฯไดท้าํสัญญาค่าตอบแทนการจดัการกบับริษทั เซ็นทารา อินเตอร์เนชัน่แนล 

แมนเนจเมน้ท์ (ประเทศไทย) จาํกดั และบริษทั เซ็นทารา แมนเนจเมน้ท์ เฮดควอเตอร์ จาํกดั โดยสัญญา

ดงักล่าวมีผลบงัคบัใชจ้นกวา่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะยกเลิกสัญญาหรือหยดุดาํเนินกิจการ ค่าตอบแทนการจดัการ

ดงักล่าวมีกาํหนดชาํระเป็นรายเดือน และบริษทัฯจะไดรั้บค่าตอบแทนการจดัการในอตัราท่ีกาํหนดไวใ้น

สัญญา 

เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2557 บริษทัฯไดท้าํสัญญาการบริการกบับริษทั หา้งเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนทส์โตร์ จาํกดั 

มีกาํหนด 1 ปี เพื่อรับข้อมูลทางธุรกิจและคาํแนะนําต่าง ๆ อันเก่ียวกับการตัดสินใจท่ีเป็นประโยชน์ 

บริษทัฯตกลงจ่ายค่าบริการในอตัราเดือนละ 1 ลา้นบาท สัญญาดงักล่าวสามารถต่ออายุอตัโนมติัไดทุ้ก 1 ปี 

โดยท่ีอตัราค่าบริการจะเพิ่มข้ึนในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี 

เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯไดท้าํสัญญาให้คาํปรึกษาทางการเงินและการบริหารกบับริษทั เซ็นทรัล 

เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั (“CRG”) เพื่อให้บริการให้คาํปรึกษา ตลอดจนแนะนาํเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจ

อาหารของ CRG โดยบริษทัฯได้รับค่าตอบแทนการจดัการเป็นรายไตรมาสๆ ละ 1.25 ล้านบาท สัญญา

ดงักล่าวมีกาํหนดระยะเวลา 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงคู่สัญญา

ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดก่้อนครบกาํหนดดงักล่าว โดยจะตอ้งบอกกล่าวเป็นหนงัสือให้อีก

ฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2559 และ วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัฯไดท้าํสัญญาบริการกบับริษทั เซ็นทารา 

แมนเนจเมน้ท์ เฮดควอเตอร์ จาํกดั เพื่อรับบริการการกาํกับดูแล สั่งการและควบคุมการดาํเนินงานของ

โรงแรมภายใตช่ื้อโรงแรม บริษทัฯจะจ่ายค่าตอบแทนการบริการในอตัราท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา โดยสัญญา

จะมีระยะเวลาตั้ งแต่ว ันท่ี  1 กรกฎาคม 2559 ถึงวนั ท่ี  31 ธันวาคม 2561 และ ระยะเวลาตั้ งแต่วนั ท่ี                         

26 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ตามลาํดบั สัญญาดงักล่าวสามารถต่ออายุอตัโนมติัไดทุ้ก 1 ปี 

ต่อมาในวนัท่ี  1 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯได้ทําการต่อสัญญาบริการดังกล่าว ซ่ึงบริษัทฯจะจ่าย          

ค่าตอบแทนการบริการในอตัราท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา โดยสัญญาจะมีระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึง

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สัญญาดงักล่าวสามารถต่ออายอุตัโนมติัไดทุ้ก 1 ปี 

บริษัทย่อย 

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จาํกดั (“CHY”) ได้ทาํสัญญาให้เช่าและให้บริการกบับริษทั สรรพสินคา้

เซ็นทรัล จาํกดั มีกาํหนดเวลา 30 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2567 โดยบริษทั สรรพสินคา้เซ็นทรัล จาํกดั 

ได้ตกลงเช่าส่วนหน่ึงของอาคารของ CHY เพื่อใช้ประกอบกิจการศูนย์การค้า โดย CHY มีรายได้รวม

ประมาณ 428 ลา้นบาท ตลอดอายขุองสัญญา ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชีมี

จาํนวน 72.6 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 83.3 ลา้นบาท) ในงบการเงินรวม 
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เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2555 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั (“CRG’’) ไดท้าํสัญญาการบริการกบั

บริษทั ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนทส์โตร์ จาํกดั มีกาํหนด 1 ปี เพื่อรับขอ้มูลทางธุรกิจและคาํแนะนาํต่างๆ อนั

เก่ียวกบัการตดัสินใจท่ีเป็นประโยชน์ โดย CRG ตกลงจ่ายค่าบริการในอตัราเดือนละ 500,000 บาท สัญญา

ดงักล่าวสามารถต่ออายอุตัโนมติัไดทุ้ก 1 ปี โดยท่ีอตัราค่าบริการจะเพิ่มข้ึนในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี 

เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2558  บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั (“CRG”) ได้ทาํสัญญาให้คาํปรึกษา

ปัญหากฎหมายกบับริษทั ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จาํกดั เพื่อรับคาํปรึกษา คาํช้ีแจง คาํแนะนาํ ใน

ปัญหากฎหมายตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายและกฎหมายอ่ืน โดยเนน้เฉพาะขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการ

ประกอบธุรกิจของ CRG โดยตกลงจ่ายค่าบริการในอตัราเดือนละ 73,000 บาท สัญญาดงักล่าวมีกาํหนด 1 ปี 

โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เวน้แต่โดยพฤติการณ์ของคู่สัญญาไดมี้

การหารือ และให้คาํปรึกษาภายใตเ้จตนาแห่งสัญญาน้ีต่อเน่ืองกนัไปโดยมิได้ทาํสัญญาใหม่ ให้ถือว่าได้

เร่ิมทาํสัญญาโดยไม่กาํหนดเวลา และให้เป็นสิทธิของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงบอกเลิกสัญญาได ้แต่ตอ้ง

บอกล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2560 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั (“CRG’’) ไดท้าํสัญญาบริการกบับริษทั 

ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จาํกดั โดยสัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2559 จนถึง

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และสามารถต่ออายุได้อีกคราวละ 3 ปี เพื่อรับบริการด้านการเงินและการบญัชี 

ค่าตอบแทนเป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา โดยท่ีอตัราค่าบริการจะเพิ่มข้ึนในอตัราร้อยละ 5.7 ต่อปี 

เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั (“CRG”) ไดท้าํสัญญาให้บริการบริหาร

จดัการด้านทรัพยากรบุคคลกบับริษทั ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จาํกดั เพื่อรับบริการการบริหาร

จดัการดา้นทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการเติบโตของธุรกิจ โดยตกลงจ่ายค่าบริการ

ตามท่ีกําหนดในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีกําหนด 1 ปี  นับตั้ งแต่วนั ท่ี  1 มกราคม 2561 จนถึงวนั ท่ี                

31 ธนัวาคม 2561 หากมิไดมี้การแจง้บอกเลิกสัญญาจากฝ่ายใดล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า 30 วนั ให้ถือวา่สัญญาน้ีได้

ต่ออายอุอกไปอีกคราวละ 1 ปี ดว้ยความตกลงและเง่ือนไขเดิมทุกประการ ยกเวน้เร่ืองอตัราค่าบริการซ่ึงทั้ง

สองฝ่ายอาจจะไดมี้การตกลงกนัใหม่ 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 17 

สัญญาเช่าและบริการระยะยาว 

บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั (“CRG”) มีสัญญาเช่าและบริการระยะยาวกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

เป็นเวลา 3 - 30 ปี จนถึงปี 2566 ตามเง่ือนไขของสัญญา CRG จะตอ้งจ่ายค่าเช่าและบริการเป็นยอดคงท่ีรายเดือน 

หรือคิดเป็นร้อยละของยอดขาย ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน  

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดําเนินงาน (เฉพาะค่าเช่าและบริการคงที่

และค่าเช่าข้ันตํ่า)   

ภายใน 1 ปี 431 394 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 319 228 

มากกวา่ 5 ปี 22 24 

รวม 772 646 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 และ 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมี

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดสามเดือน               

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน                 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2562 2561 2562 2561 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 23 18 70 56 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1 1 3 2 

รวม 24 19 73 58 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 18 

3. เงินลงทุนช่ัวคราว 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 เงินลงทุนชัว่คราวประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

30 กนัยายน 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

เงินฝากประจาํ 1,475,025 898,690 

รวม 1,475,025 898,690 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 เงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 1.60 ถึง 1.80 ต่อปี (31 ธันวาคม 

2561: ร้อยละ 1.50 ถึง 1.75 ต่อปี) 

4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

30 กนัยายน 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 231,330 280,978 66,000 68,074 

คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 70,548 96,717 9,963 20,462 

3 - 6 เดือน 759 18,054 219 61 

6 - 12 เดือน 1,005 18,559 - 12,928 

มากกวา่ 12 เดือน 9,063 11,989 3,865 762 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 312,705 426,297 80,047 102,287 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (14,796) (12,664) (5,943) (4,981) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกัน 

สุทธิ 297,909 413,633 74,104 97,306 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 297,909 413,633 74,104 97,306 
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     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

30 กนัยายน 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

ลูกหน้ีอ่ืน     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,007 21,549 27,779 37,274 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 351,231 347,723 56,477 57,316 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 101,992 73,404 25,922 22,611 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 16,100 7,120 - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 482,330 449,796 110,178 117,201 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  780,239 863,429 184,282 214,507 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 45 วนั 

5. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 533,619 526,615 527,635 526,614 

ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิจากเงินลงทุนใน               

บริษทัร่วม 23,167 41,841 - - 

รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุน (13,186) (4,055) (13,186) (4,055) 

เงินปันผลรับ (16,973) (16,219) - - 

ณ วนั 30 กนัยายน 526,627 548,182 514,449 522,559 

ไม่มีการซ้ือและจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562    

และ 2561 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 และเงินปันผลรับสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตั้งข้ึน 

ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

เงินปันผลรับสาํหรับ

งวดเกา้เดือนส้ินสุด 

   30 

กนัยายน 

2562 

31 

ธนัวาคม 

2561 

30 

กนัยายน 

2562 

31 

ธนัวาคม 

2561 

30 

กนัยายน 

2562 

31 

ธนัวาคม 

2561 

30 

กนัยายน 

2562 

31 

ธนัวาคม 

2561 

30 

กนัยายน 

2562 

30 

กนัยายน 

2561 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)         
กองทุนรวมสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพยโ์รงแรมและ  

รีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 

ลงทุนในสิทธิ                 

การเช่า

อสงัหาริมทรัพย ์

ไทย 25.3 25.3 2,992,448 3,044,480 757,506 770,691 526,628 533,619 16,973 16,219 

รวม       757,506 770,691 526,628 533,619 16,973 16,219 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีราคาปิดอยู่ท่ี 5.75 บาท (31 ธันวาคม 2561: 4.72 บาท) 

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราเท่ากบั 466 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 383 ลา้นบาท) 
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   (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

บริษทั 

 

ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตั้งข้ึน 

ในประเทศ 

 

สดัส่วนเงินลงทุน ทุนชาํระแลว้ 

 

ราคาทุน 

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของ

เงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

เงินปันผลรับสาํหรับ

งวดเกา้เดือนส้ินสุด 

   30 

กนัยายน 

2562 

31 

ธนัวาคม 

2561 

30 

กนัยายน 

2562 

31 

ธนัวาคม 

2561 

30 

กนัยายน 

2562 

31 

ธนัวาคม 

2561 

30 

กนัยายน 

2562 

31 

ธนัวาคม 

2561 

30 

กนัยายน 

2562 

31 

ธนัวาคม 

2561 

30 

กนัยายน 

2562 

30 

กนัยายน 

2561 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)           
กองทุนรวมสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพย์

โรงแรมและรีสอร์ทใน

เครือเซ็นทารา 

ลงทุนในสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพย ์

ไทย 25.3 25.3 2,992,448 3,044,480 757,506 770,691 (243,057) (243,056) 514,449 527,635 16,973 16,219 

รวม       757,506 770,691 (243,057) (243,056) 514,449 527,635 16,973 16,219 

บริษทัฯตั้งค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมโดยพิจารณาจากมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 
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6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนการลงทุน ราคาทุน ค่าเผือ่การดอ้ยค่า ราคาทุน - สุทธิ 

เงินปันผลรับสาํหรับงวด

เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

 

30 

กนัยายน 

2562 

31 

ธนัวาคม 

2561 

30 

กนัยายน 

2562 

31 

ธนัวาคม 

2561 

30 

กนัยายน 

2562 

31 

ธนัวาคม 

2561 

30 

กนัยายน 

2562 

31 

ธนัวาคม 

2561 

30 

กนัยายน 

2562 

31 

ธนัวาคม 

2561 

30 

กนัยายน 

2562 

30   

กนัยายน 

2561 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)         

บริษทัย่อยทางตรง             

บริษทั เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จาํกดั 670,000 670,000 100 100 814,383 814,383 - - 814,383 814,383 174,200 194,300 

บริษทั เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จาํกดั 37,500 37,500 100 100 76,500 76,500 - - 76,500 76,500 10,500 9,375 

บริษทั เซ็นทรัลกระบ่ี 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 47,324 112,395 

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 37,500 187,500 

บริษทั เอส. พี. เรียลต้ี หาดฝร่ัง รีสอร์ท จาํกดั 88,500 88,500 100 100 88,500 88,500 - - 88,500 88,500 - - 

บริษทั เอส. พี. เรียลต้ี 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) - - - - 
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(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนการลงทุน ราคาทุน ค่าเผือ่การดอ้ยค่า ราคาทุน - สุทธิ 

เงินปันผลรับสาํหรับงวด

เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

 

30 

กนัยายน 

2562 

31 

ธนัวาคม 

2561 

30 

กนัยายน 

2562 

31 

ธนัวาคม 

2561 

30 

กนัยายน 

2562 

31 

ธนัวาคม 

2561 

30 

กนัยายน 

2562 

31 

ธนัวาคม 

2561 

30 

กนัยายน 

2562 

31 

ธนัวาคม 

2561 

30 

กนัยายน 

2562 

30     

กนัยายน 

2561 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)         

บริษทัย่อยทางตรง (ต่อ)             

บริษทั เซ็นทรัล บางกอก คอนเวนชัน่            

และเอก็ซิบิชัน่ จาํกดั    1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 - - 1,000 1,000 - - 

บริษทั เซ็นทารา อินเตอร์เนชัน่แนล 

  แมนเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 25,000 25,000 100 100 25,000 25,000 - - 25,000 25,000 9,000 - 

บริษทั โรงแรมกะรนภูเก็ต จาํกดั 520,000 520,000 99.3 99.3 479,187 479,187 - - 479,187 479,187 82,624 77,460 

บริษทั โคซ่ี โฮเตล็ จาํกดั 500,000 171,000 100 100 500,000 171,000 - - 500,000 171,000 - - 

บริษทั เซ็นทารา อิมพอร์ต- เอก็ซพอร์ต จาํกดั 1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 - - 1,000 1,000 - - 

บริษทั โคซ่ี โฮเตล็ แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 1,250 1,250 100 100 1,250 1,250 - - 1,250 1,250 - - 

บริษทั เซ็นทาราลอยลัต้ี มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั 12,500 12,500 100 100 12,500 12,500 - - 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 โรงแรมกะตะภูเก็ต จาํกดั 120,000 120,000 99 99 170,000 170,000 - - 170,000 170,000 23,760 29,700 

บริษทั เซ็นทารา แมนเนจเมน้ท ์เฮดควอเตอร์ 

จาํกดั 210,000 210,000 100 100 210,000 210,000 - - 210,000 210,000 331,200 324,300 
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(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนการลงทุน ราคาทุน ค่าเผือ่การดอ้ยค่า ราคาทุน - สุทธิ 

เงินปันผลรับสาํหรับงวด

เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

 

30 

กนัยายน 

2562 

31 

ธนัวาคม 

2561 

30 

กนัยายน 

2562 

31 

ธนัวาคม 

2561 

30 

กนัยายน 

2562 

31 

ธนัวาคม 

2561 

30 

กนัยายน 

2562 

31 

ธนัวาคม 

2561 

30 

กนัยายน 

2562 

31 

ธนัวาคม 

2561 

30 

กนัยายน 

2562 

30     

กนัยายน 

2561 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)         

บริษัทย่อยทางอ้อม             

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 แมนูแฟคเจอร่ิง 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. เรียลต้ีลนัตาบีช จาํกดั 36,000 36,000 100 100 - - - - - - - - 

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. 62,257 62,257 100 100 - - - - - - - - 

CIM for Hotel Management - Egypt, S.A.E. 577 577 100 100 - - - - - - - - 

Centara Capital Limited 782,434 74,807 100 100 - - - - - - - - 

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

Centara Singapore Private Limited - - 100 - - - - - - - - - 

รวม     6,232,582 5,903,582 (2,250) (2,250) 6,230,332 5,901,332 728,608 947,530 
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การเพิม่ทุนจดทะเบียนและการเรียกชําระทุนจดทะเบียน  

เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เซ็นทารา แมนเนจเมน้ท ์เฮดควอเตอร์ จาํกดั 

(บริษทัย่อย) มีมติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนใน Centara Capital Limited ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้มของ

บริษทัฯ โดยบริษทัย่อยดงักล่าวได้เพิ่มทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีออกใหม่ เป็นจาํนวนเงินรวม 

707.63 ลา้นบาท และบริษทัยอ่ยไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นสามญัท่ีเพิ่มทุนครบเตม็จาํนวนแลว้ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 

เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2562 บริษทัฯได้จ่ายชําระเงินค่าหุ้นสามญัท่ีเรียกชาํระเพิ่มเป็นจาํนวนเงิน 329.00 

ลา้นบาท ใหก้บั บริษทั โคซ่ี โฮเตล็ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 

การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ 

สืบเน่ืองจากมติของท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีมติให้จดัตั้ ง Centara Singapore 

Private Limited โดยมีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 7 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา เป็น

เงินทั้งส้ิน 7 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีอตัราส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 100 

โดยบริษทัย่อยดงักล่าวได้จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 โดยได้เรียกชาํระค่าหุ้นแล้วเป็นจาํนวน 1 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 

7. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

7.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษทัฯและบริษทัอ่ืนควบคุมร่วมกนั มีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ 

ลกัษณะ

ธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน 

เงินลงทุน - มูลค่าตาม

บญัชี                         

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย เงินให้กูร้ะยะยาว รวม 

  30 กนัยายน 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

30 กนัยายน 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

30 กนัยายน 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

30 กนัยายน 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

Nakheel CT Deira 

Islands Hotel- FZCO โรงแรม 40 40 1,887 1,887 630,425 392,238 632,312 394,125 

รวม    1,887 1,887 630,425 392,238 632,312 394,125 
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 เงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการร่วมค้า 

          เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2560 Centara Capital Limited (บริษทัย่อยทางออ้มในต่างประเทศ) ไดเ้ขา้ทาํสัญญา

ให้กูย้ืมเงินแก่ Nakheel CT Deira Islands Hotel - FZCO (กิจการร่วมคา้) สําหรับซ้ือท่ีดิน ก่อสร้างโรงแรม 

และอ่ืนๆ ตามท่ีกาํหนดในสัญญาร่วมลงทุนท่ีจะไดรั้บแจง้เป็นคร้ังๆ จากกิจการร่วมคา้ตามสัดส่วนการถือหุ้น 

เงินให้กูย้ืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียตามท่ีกาํหนดในสัญญา โดยมีกาํหนดได้รับชาํระคืนเงินตน้ทั้งจาํนวน

พร้อมดอกเบ้ียภายในปี 2658 

 รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้มืแก่กิจการร่วมคา้ สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 

2561 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม 

 2562 2561 2562 2561 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม   392,238 95,042 

เพิ่มข้ึน 7.4 - 7.9 6.5 - 7.5 265,392 119,350 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน   (27,205) - 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน   630,425 214,392 

7.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวม

ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนใน               

การร่วมคา้ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2562 2561 

Nakheel CT Deira Islands Hotel- FZCO - - 
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8. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ สิทธิการเช่า และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 

 ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัมีราคาทุน

รวมเพิ่มข้ึน 1,294 ล้านบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและก่อสร้างโรงแรม และการขยายสาขาของ

ธุรกิจอาหาร ทั้งน้ี ไม่มีรายการซ้ือหรือขายสิทธิการเช่าและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนท่ีมีสาระสําคญัระหวา่ง

งวด 

 ตามสัญญาเช่าช่วงทรัพยสิ์นของอาคารโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

ทรัพยสิ์นท่ีเช่าท่ีบริษทัฯไดด้าํเนินการบูรณะพฒันา ปรับปรุงหรือก่อสร้าง แกไ้ข ดดัแปลง ต่อเติม ซ่อมแซม

หรือสร้างทดแทนทรัพยสิ์นเดิม จะโอนเป็นกรรมสิทธ์ิของการรถไฟแห่งประเทศไทย  

 ตามสัญญาเช่าพื้นท่ีอาคารและศูนย์ประชุมและโรงแรม ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา                   

5 ธันวาคม 2550 (“โครงการ”) กบับริษทั ธนารักษพ์ฒันาสินทรัพย ์จาํกดั (“ธพส.”) ทรัพยสิ์นหรือส่ิงปลูก

สร้างใดๆท่ีเกิดจากการบาํรุงรักษา บูรณะ พฒันาส่ิงปลูกสร้างอาคาร พื้นท่ีโครงการฯ และทรัพยสิ์นของ

โครงการฯ ใหต้กเป็นกรรมสิทธ์ิของ ธพส. ทนัทีท่ีการดาํเนินการก่อสร้างทาํข้ึนใหม่ นาํมาทดแทน นาํมาใช้

หรือแกไ้ขปรับปรุงเสร็จ 

 ตามสัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและทรัพยสิ์นของโรงแรมรถไฟหัวหิน อาคารโรงแรม ส่ิงปลูกสร้างและส่วน

ติดตั้งเพิ่มเติมของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงคือ บริษทั เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอร์ท จาํกดั จะโอนเป็นกรรมสิทธ์ิ

ของการรถไฟแห่งประเทศไทย  

อาคารโรงแรม ส่ิงปลูกสร้างและส่วนติดตั้งของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงคือ บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จาํกดั 

(“CWH”) ตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิในอาคารและส่ิงปลูกสร้างใดๆ ท่ี CWH ไดซ่้อมแซมปรับปรุง หรือก่อสร้าง

ข้ึนบนท่ีดินท่ีเช่าช่วงให้แก่เจ้าของทรัพย์สินคือสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ณ วนัท่ี                      

30 กนัยายน 2562 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าช่วงท่ีดินดงักล่าว มีจาํนวน 1,905 ลา้นบาท 

(31 ธนัวาคม 2561: 2,014 ลา้นบาท) 

 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั (“CRG”) ได้ทาํสัญญากบัธนาคารในประเทศหลายแห่งเพื่อรับ

วงเงินสินเช่ือระยะสั้ นประเภทต่างๆ ตามเง่ือนไขของสัญญา CRG จะไม่จาํหน่าย จาํนําหรือจาํนอง

อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าท่ีมีอยู่หรือท่ีจะมีในอนาคตเป็นจาํนวนเกินกว่าท่ีตกลงตามสัญญา โดย

ไม่ไดรั้บการยนิยอมจากธนาคาร 

9. ค่าความนิยม 

 ค่าความนิยมจาํนวน 115 ลา้นบาท และจาํนวน 199 ลา้นบาท เกิดจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทั เซ็นทรัล               

เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั และลงทุนทางออ้มในบริษทั ซีอาร์จี อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ด จาํกดั ตามลาํดบั  กลุ่ม

บริษทัฯทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นประจาํทุกปี  
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10. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน    

2562 

31 ธนัวาคม  

2561 

30 กนัยายน    

2562 

31 ธนัวาคม  

2561 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 653,900 800,425 52,955 66,530 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  9,163 4,938 8,579 12,482 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 90,543 88,050 38,610 29,091 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร 136,209 221,347 11,536 7,282 

เงินมดัจาํหอ้งพกั 546,540 553,007 121,133 140,003 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,103,889 1,087,649 148,824 143,146 

รวม 2,540,244 2,755,416 381,637 398,534 

11. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน    

2562 

31 ธนัวาคม  

2561 

30 กนัยายน    

2562 

31 ธนัวาคม  

2561 

เงินกูย้ืมระยะยาว 2,754,576 2,613,711 1,731,813 1,491,834 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (608,494) (234,144) (400,000) - 

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ี

ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2,146,082 2,379,567 1,331,813 1,491,834 

เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯ 

ก)      ในเดือนพฤษภาคม 2560 บริษทัฯไดท้าํสัญญากูย้มืเงินกบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง เพื่อเป็นแหล่ง

เงินทุนสําหรับการลงทุนโครงการท่ีดูไบหรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง โดยมีวงเงินกู้ยืมเป็นจาํนวน 64                

ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 เงินกู้ยืมดงักล่าวไดเ้บิกใช้ไปแล้วทั้งส้ินเป็น

จาํนวน 20.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน นบัตั้งแต่เดือนท่ี 39 

จากวนัท่ีลงนามในสัญญา เงินกู้ยืมดงักล่าวเป็นเงินกูย้ืมแบบไม่มีหลกัประกนัโดยมีอตัราดอกเบ้ีย

ตามท่ีกาํหนดในสัญญา และมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน โดยมีเง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัตามท่ี

กาํหนดในสัญญา รวมถึงมีเง่ือนไขเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วนทางการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

ยอดเงินกูย้ืมคงเหลือมีจาํนวน 20.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 2561: 12.0 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา) 
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ข)     ในเดือนมิถุนายน 2560 บริษทัฯได้ทาํสัญญากู้ยืมเงินกบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงเพื่อกู้ยืมเงิน

จาํนวน 400 ลา้นบาท โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เต็มจาํนวนเม่ือครบ 3 ปี นบัจากวนัเบิกรับเงินกู ้

และมีอตัราดอกเบ้ียตามท่ีกาํหนดในสัญญา ซ่ึงมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน เงินกูย้ืมดงักล่าว

เป็นเงินกูย้ืมแบบไม่มีหลกัประกนัโดยมีเง่ือนไขเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วนทางการเงินท่ีตอ้งปฏิบติัตาม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ยอดเงินกูย้มืคงเหลือมีจาํนวน 400 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 400 ลา้นบาท) 

ค)     ในเดือนพฤศจิกายน 2561 บริษทัฯไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินกบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงเพื่อกูย้ืมเงิน

จาํนวน 700 ลา้นบาท โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เต็มจาํนวนเม่ือครบ 3 ปี นบัจากวนัเบิกรับเงินกู ้

และมีอตัราดอกเบ้ียตามท่ีกาํหนดในสัญญา ซ่ึงมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน เงินกูย้ืมดงักล่าว

เป็นเงินกูย้ืมแบบไม่มีหลกัประกนัโดยมีเง่ือนไขเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วนทางการเงินท่ีตอ้งปฏิบติัตาม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ยอดเงินกูย้มืคงเหลือมีจาํนวน 700 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 700 ลา้นบาท) 

เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อย 

ง)      บริษทัย่อยในต่างประเทศแห่งหน่ึงได้ทาํสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง โดยมี     

วงเงินกูเ้ป็นจาํนวน 20 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 9 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เงินกูย้ืมดงักล่าว

ไดเ้บิกใชแ้ลว้เตม็จาํนวนในระหวา่งปี 2556 ถึง 2559 โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นรายไตรมาส

ภายใน 10 ปี และ 7 ปี ตามลาํดบันบัจากวนัท่ีเบิกรับเงินกูง้วดแรก เงินกูย้ืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ีย

ตามท่ีกาํหนดในสัญญา โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน และคํ้ าประกนัโดยกรรมการและ

บริษัทใหญ่ รวมถึงมีเง่ือนไขเก่ียวกับการรักษาอัตราส่วนทางการเงินท่ีต้องปฏิบัติตาม ณ วนัท่ี       

30 กนัยายน 2562 ยอดเงินกูย้ืมคงเหลือมีจาํนวน 11.3 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 6.2 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา ตามลาํดบั (31 ธันวาคม 2561: 13.4 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 7.7 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา ตามลาํดบั) 

จ)      บริษทัย่อยในต่างประเทศแห่งหน่ึงได้ทาํสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง โดยมี               

วงเงินกู้เป็นจาํนวน 20.4 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เงินกู้ยืมดงักล่าวได้เบิกใช้แล้วเต็มจาํนวนใน      

เดือนมีนาคม 2560 โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นรายไตรมาสจนถึงปี 2565 เงินกู้ยืมดงักล่าวมี

อตัราดอกเบ้ียตามท่ีกาํหนดในสัญญาและคํ้าประกนัโดยกรรมการและบริษทัใหญ่ รวมถึงมีเง่ือนไข

เก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วนทางการเงินท่ีตอ้งปฏิบติัตาม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ยอดเงินกู้ยืม

คงเหลือมีจาํนวน 5.8 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธนัวาคม 2561: 9.8 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

ฉ)     บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินกบัธนาคารในประเทศสองแห่ง โดยมีวงเงินกูเ้ป็นจาํนวน 

177 ลา้นบาท และ 293 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวไดเ้บิกใชใ้นระหวา่งปี  2560 ถึง 2562 เป็นจาํนวน

ทั้งส้ิน 30 ล้านบาท และ 220.2 ล้านบาทตามลาํดบั โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นรายไตรมาส

ภายใน 10 ปี นับจากวนัท่ีเบิกรับเงินกู้งวดแรก เงินกู้ยืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียตามท่ีกาํหนดใน

สัญญา โดยมีกาํหนดชําระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน และคํ้ าประกันโดยบริษัทใหญ่ รวมถึงมีเง่ือนไข

เก่ียวกับการรักษาอตัราส่วนทางการเงินท่ีบริษัทใหญ่ต้องปฏิบัติตาม ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 

ยอดเงินกู้ยืมคงเหลือมีจาํนวน 30 ล้านบาท และ 220.2 ล้านบาท  (31 ธันวาคม 2561: 30 ล้านบาท 

และ 89.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
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ช)      บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินกบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง โดยมีวงเงินกูเ้ป็นจาํนวน 

630 ล้านบาท เงินกู้ยืมดงักล่าวได้เบิกใช้ในระหว่างปี  2562 เป็นจาํนวน 59.7 ล้านบาท มีกาํหนด

ชาํระคืนเงินตน้เป็นรายไตรมาสภายใน 5 ปี นบัจากวนัท่ีเบิกรับเงินกูง้วดแรก เงินกูย้มืดงักล่าวมีอตัรา

ดอกเบ้ียตามท่ีกาํหนดในสัญญา โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน รวมถึงมีเง่ือนไขเก่ียวกบัการ

รักษาอัตราส่วนทางการเงินท่ีต้องปฏิบัติตาม ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 ยอดเงินกู้ยืมคงเหลือมี

จาํนวน 59.7 ลา้นบาท   

12. หุ้นกู้ 

(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย วนัครบกาํหนดชาํระ 

งบการเงินรวมและ                              

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ร้อยละ)  2562  2561 

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 

   4,280,000 4,280,000 

หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี   (800,000) - 

หุ้นกู้ทีถ่ึงกาํหนดชําระเกนิกว่าหนึ่งปี   3,480,000 4,280,000 

หุน้กูเ้หล่าน้ีเป็นหุน้กูช้นิดระบุช่ือ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั 

หุ้นกู้เหล่าน้ีมีขอ้จาํกดัและเง่ือนไขเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วนทางการเงิน การจ่ายเงินปันผล การลดทุน

ชาํระแลว้ การจาํนาํ การจาํนองสินทรัพยแ์ละการจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจท่ีสาํคญั 

ไม่มีการออกหุน้กูแ้ละจ่ายชาํระคืนหุน้กูใ้นระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 

13.     เงินชดเชยความเสียหายจากประกนั  

เน่ืองจากความไม่สงบทางการเมืองในกรุงเทพมหานครในปี 2553 ร้านคา้ของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง และ

บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงไดรั้บความเสียหายจากเหตุการณ์ไฟไหมใ้นปี 2553 เป็นจาํนวนเงินโดยประมาณ 66 

ลา้นบาท ซ่ึงสามารถแบ่งเป็นความเสียหายของสินทรัพยแ์ละอ่ืนๆจาํนวน 36 ลา้นบาท การหยุดชะงกัทาง

ธุรกิจจาํนวน 30 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัย่อยทั้งสองแห่งไดเ้รียกร้องค่าชดเชยดงักล่าวจากบริษทัประกนัในปี 

2553 อยา่งไรก็ตามทางบริษทัประกนัภยัปฏิเสธความรับผิด ซ่ึงบริษทัยอ่ยทั้งสองแห่งยื่นฟ้องต่อศาล โดย

ในเดือนมีนาคม 2562 ศาลฎีกาไดมี้คาํตดัสินใหบ้ริษทัประกนัชาํระเงินชดเชยให้แก่บริษทัยอ่ยทั้งสองแห่ง

พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วนัฟ้อง เป็นจาํนวนทั้งส้ิน 101 ล้านบาท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 

2562 บริษทัยอ่ยทั้งสองแห่งไดรั้บเงินชดเชยดงักล่าวแลว้เตม็จาํนวน 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 31 

14. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย       

ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 สรุปได้

ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 26,547 65,762 - (793) 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  (57) - (57) - 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 2,241 13,518 (2,137) 8,636 

(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไร

ขาดทุน 28,731 79,280 (2,194) 7,843 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 217,875 306,033 - - 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  (3,683) 5,564 (57) - 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 17,568 17,668 (2,554) 22,874 

(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไร

ขาดทุน 231,760 329,265 (2,611)  22,874 
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 จาํนวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวดสามเดือน

และเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

สาํหรับงวดสามเดือน                  

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน                            

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

เปล่ียนแปลงจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน

หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 19 (39) (12) 23 

15. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

16. เงินปันผล 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรร

กาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.65 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 877.5 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้าย

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี 2562 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรร

กาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 810.0 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้าย

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี 2561 
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17. ข้อมูลส่วนงานดําเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามลกัษณะในการประกอบธุรกิจ ในระหวา่งงวดปัจจุบนัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงาน

ดาํเนินงานท่ีรายงาน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 

ส่วนงานโรงแรม 

และบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 

ส่วนงานการขาย 

อาหารและไอศกรีม รวม 

รายการปรับปรุงและตดั

รายการระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รายไดจ้ากการขายและบริการ           

- รายไดจ้ากภายนอก 1,788  2,126  3,059  3,089  4,847  5,215  - - 4,847  5,215  

- รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 4  3  25  23  29  26  (29) (26) - - 

รวมรายไดจ้ากการขายและบริการ 1,792  2,129  3,084  3,112  4,876  5,241  (29) (26) 4,847  5,215  

ตน้ทุนขายและบริการ (1,341) (1,421) (1,712) (1,687) (3,053) (3,108) 16  6  (3,037) (3,102) 

กาํไรขั้นตน้ 451  708  1,372  1,425  1,823  2,133  (13) (20) 1,810  2,113  

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:           

รายไดอ่ื้น 440  478  29  29  469  507  (352) (401) 117  106  

ค่าใชจ่้ายในการขาย (110) (136) (120) (129) (230) (265) 32  36  (198) (229) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (512) (545) (1,100) (1,074) (1,612) (1,619) 171  199  (1,441) (1,420) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและ       

การร่วมคา้ 8  14  - -  8  14  - - 8  14  

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (103) (100) - (1) (103) (101) 51  46  (52) (55) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (12) (45) (17) (34) (29) (79) - - (29) (79) 

กาํไรสาํหรับงวด 162  374  164  216  326  590  (111) (140) 215  450  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 

ส่วนงานโรงแรม 

และบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 

ส่วนงานการขาย 

อาหารและไอศกรีม รวม 

รายการปรับปรุงและตดั

รายการระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รายไดจ้ากการขายและบริการ           

- รายไดจ้ากภายนอก 6,323  6,988  9,124  8,892  15,447  15,880  -  -  15,447  15,880  

- รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 8  10  73  71  81  81  (81) (81) - - 

รวมรายไดจ้ากการขายและบริการ 6,331  6,998  9,197  8,963  15,528  15,961  (81) (81) 15,447  15,880  

ตน้ทุนขายและบริการ (4,179) (4,351) (5,059) (4,847) (9,238) (9,198) 43  42  (9,195) (9,156) 

กาํไรขั้นตน้ 2,152  2,647  4,138  4,116  6,290  6,763  (38) (39) 6,252  6,724  

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:           

รายไดอ่ื้น 1,312  1,293  153  90  1,465  1,383  (978) (1,010) 487  373  

ค่าใชจ่้ายในการขาย (362) (386) (376) (379) (738) (765) 112  122  (626) (643) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (1,674) (1,724) (3,347) (3,156) (5,021) (4,880) 602  632  (4,419) (4,248) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและ         

การร่วมคา้ 23  42  - - 23  42  - - 23  42  

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (312) (291) (1) (1) (313) (292) 150  136  (163) (156) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (184) (238) (48) (91) (232) (329) - - (232) (329) 

กาํไรสาํหรับงวด 955  1,343  519  579  1,474  1,922  (152) (159) 1,322  1,763  

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 35 

18. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

18.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน

ดงัน้ี  

     (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน    

2562 

31 ธนัวาคม  

2561 

30 กนัยายน    

2562 

31 ธนัวาคม  

2561 

การก่อสร้างและปรับปรุงโรงแรม 1,013.9 294.0 21.6 41.4 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์   22.1 22.7 - - 

ส่วนปรับปรุงสญัญาเช่า 5.0 10.8 - - 

รวม 1,041.0 327.5 21.6 41.4 

18.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริการ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคารและอุปกรณ์ และ

สัญญาบริการอ่ืนๆ อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 20 ปี 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีต้องจ่ายใน

อนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดแ้ละสัญญาบริการอ่ืนๆ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน    

2562 

31 ธนัวาคม  

2561 

30 กนัยายน    

2562 

31 ธนัวาคม  

2561 

จ่ายชาํระ     

ภายใน 1 ปี 761.2 665.9 - - 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,012.8 965.3 - - 

มากกวา่ 5 ปี 2,995.8 3,177.3 - - 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 36 

18.3 การคํา้ประกนั 

18.3.1 หนังสือคํา้ประกนัธนาคาร  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีหนังสือคํ้าประกนัซ่ึง

ออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ และบริษทัย่อยซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการ

ตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

30 กนัยายน 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

ประกนัการปฏิบติัตามสญัญาเช่า 178 76 59 59 

ประกนัการใชไ้ฟฟ้าและอ่ืน ๆ 51 55 8 12 

รวม 229 131 67 71 

18.3.2 การคํา้ประกนัระหว่างกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษัทฯ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัฯและกรรมการของบริษทัฯท่านหน่ึงไดค้ ํ้ าประกนัการชาํระหน้ี

ของบริษทัย่อยสามแห่งต่อธนาคารในประเทศหลายแห่ง วงเงินคํ้ าประกัน 2,333 ล้านบาท (31 

ธันวาคม 2561: 2,462 ล้านบาท) ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 เงินกู้ดังกล่าวมียอดคงเหลือจาํนวน 

1,092 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 1,252 ลา้นบาท) 

บริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั มีภาระผูกพนัต่อสถาบนัการเงิน

เก่ียวกบัการคํ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและวงเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 

เป็นจาํนวนเงินรวม 55.8 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 55.8 ลา้นบาท) 

18.4  ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาต่างๆ 

(ก) บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญากบับริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืมผสมคาร์บอเนตในประเทศไทย โดยบริษทั

ยอ่ยดงักล่าวจะไดรั้บเงินสนบัสนุน หากบริษทัปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จาํกดับางประการตามท่ีระบุ

ในสัญญา โดยเงินสนบัสนุนท่ีไดรั้บจะถูกบนัทึกไวใ้นบญัชี “รายไดรั้บล่วงหน้ารอการตดับญัชี” ใน

งบแสดงฐานะการเงิน 

(ข) บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีสัญญาซ้ือวตัถุดิบจากผูข้ายในประเทศแห่งหน่ึงมีระยะเวลา 12 เดือน นับจาก

วนัท่ีในสัญญา โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวตกลงซ้ือวตัถุดิบดงักล่าวตามราคาและปริมาณท่ีระบุในสัญญา 

และตกลงท่ีจะชาํระค่าวตัถุดิบล่วงหนา้ตามท่ีระบุในสัญญา โดยถือเป็นการจ่ายชาํระส่วนหน่ึงของค่า

วตัถุดิบท่ีซ้ือในเดือนสุดทา้ยหรือบริษทัยอ่ยดงักล่าวจะไดรั้บคืนเม่ือส้ินสุดสัญญา 
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18.5 สัญญาสําคัญ 

 เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดเ้ขา้ทาํสัญญาลงทุนร่วมกบับริษทัท่ีจดัตั้งในประเทศญ่ีปุ่น

สองแห่งเพื่อเตรียมพฒันาโรงแรมในประเทศญ่ีปุ่น 

18.6 หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

 เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2560 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดย้ื่นฟ้องลูกหน้ีรายหน่ึง (ผูค้ดัคา้น) เป็นจาํนวนเงินรวม 

209.8 ลา้นบาทรวมดอกเบ้ีย สําหรับค่าบริหารจดัการคา้งจ่ายจาํนวน 51.2 ลา้นบาทและเรียกร้องค่าชดเชย

สําหรับความเสียหายอ่ืนเน่ืองจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญาบริหารโรงแรม ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2560 

ผูค้ดัคา้นไดย้ื่นคาํร้องปฏิเสธค่าชดเชยและไดเ้รียกร้องค่าชดเชยสําหรับความเสียหายจากการทุจริตและไม่

ปฏิบติัตามสัญญาของบริษทัยอ่ยในระหวา่งการบริหารโรงแรมของผูค้ดัคา้นเป็นจาํนวนเงิน 918.4 ลา้นบาท

รวมดอกเบ้ีย เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดย้ื่นคดัคา้นต่อการฟ้องแยง้ของผูค้ดัคา้นและ

ขณะน้ีการฟ้องเรียกร้องค่าชดเชยและการฟ้องแยง้อยูร่ะหวา่งกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

 เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2562 คณะอนุญาโตตุลาการไดด้าํเนินการสืบพยานจนเป็นอนัเสร็จส้ินการพิจารณาใน

ชั้นสืบพยาน คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํสั่งให้คู่พิพาทยื่นแถลงการณ์ปิดคดีภายในวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 

และคณะอนุญาโตตุลาการไดน้ดัปรึกษาเพื่อทาํคาํช้ีขาดในวนัท่ี 4 ธันวาคม 2562 จากนั้นจะส่งคาํช้ีขาดขอ้

พิพาทให้คู่ความทราบ ผูบ้ริหารเช่ือว่าบริษัทย่อยดังกล่าวมีโอกาสสูงท่ีจะชนะคดี ดังนั้ น ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2562 จึงไม่ไดบ้นัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและประมาณการหน้ีสินจากคดีความฟ้องร้องในงบ

การเงิน 

19. ลาํดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 2 ระดบั 2 

 30 กนัยายน  

2562 

31 ธนัวาคม  

2561 

30 กนัยายน  

2562 

31 ธนัวาคม  

2561 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย  1 1 - - 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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20  เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงิน 

20.1 สืบเน่ืองจากมติของท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติให้จดัตั้งบริษทั เซ็นทรัล เซาท์ พทัยา จาํกดั 

โดยมีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 0.1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 1 ล้านบาท 

บริษทัฯมีอตัราส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 100 โดยบริษทัย่อยดงักล่าวจดทะเบียนในวนัท่ี                                 

1 ตุลาคม 2562 

20.2 เม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เซ็นทรัลหัวหินบีช รีสอร์ท จาํกดั (บริษทัย่อย)   

มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 40 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 74 ลา้นบาท เงินปันผล

ดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนตุลาคม 2562 

20.3 เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูไ้ม่มีหลกัประกนั ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่ดอ้ยสิทธิ จาํนวน 

600,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 600 ลา้นบาท โดยมีอายุ 5 ปีและจะครบ

กาํหนดชาํระในปี 2567 มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.44 ต่อปีและมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี ทั้งน้ีหุ้นกู้

ดงักล่าวมีขอ้จาํกดัและเง่ือนไขเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วนทางการเงิน 

21. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 
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