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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย    
(กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม           
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ของบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของ
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 
ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุใน
ขอ้ก าหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ ์     
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

1) ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 1.2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ท าใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วน
ใหญ ่เช่น ระบบห่วงโซ่อุปทาน การใชจ่้ายของผูบ้ริโภค การจ ากดัหรือหยดุชะงกัการประกอบกิจการ                 
การด าเนินงานท่ีล่าชา้ขึ้น เป็นตน้ 



 

 

2 

          สถานการณ์ดงักล่าวมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัธุรกิจโรงแรมและ
ธุรกิจอาหาร โดยในส่วนของธุรกิจโรงแรมกลุ่มบริษทัตอ้งปิดการด าเนินกิจการในบางโรงแรมเป็นการ
ชัว่คราวตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เน่ืองจากมาตรการลอ็คดาวน์เพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 และจ านวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติและคนไทยท่ีลดลง ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัสามารถเปิดด าเนิน
กิจการโรงแรมไดห้ลายแห่งเพื่อรองรับลูกคา้ภายในประเทศตั้งแต่ไตรมาสท่ีสามปี 2563 อยา่งไรก็ตามใน
เดือนธนัวาคม 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยได้
กลบัมาแพร่ระบาดอีกระลอก โดยส่งผลใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งปิดการด าเนินกิจการโรงแรมในประเทศ      
หลายแห่งเป็นการชัว่คราวอีกคร้ังตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เพื่อป้องกนัการแพร่เช้ือและจ ากดัการเคล่ือนยา้ย
ของผูค้น ในส่วนของธุรกิจอาหารกลุ่มบริษทัไม่สามารถขายสินคา้และใหบ้ริการกบัลูกคา้ท่ีตอ้งการ
รับประทานอาหารภายในร้านไดต้ั้งแต่วนัท่ี 22 มีนาคมถึงวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2563 แต่ยงัสามารถใหลู้กคา้
ซ้ือสินคา้และรับกลบัไดห้รือใหบ้ริการแบบส่งถึงบา้นได ้ต่อมารัฐบาลไดผ้่อนปรนมาตรการล็อคดาวน์การ
ควบคุมการระบาดของโรค ท าใหก้ลุ่มบริษทักลบัมา  ด าเนินธุรกิจไดต้ามปกติตั้งแต่วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2563 
อยา่งไรก็ตาม ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 นั้นส่งผลไปทุกภาคส่วน 
ดงันั้นจ านวนลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการจึงยงัไม่เขา้สู่ภาวะปกติ ซ่ึงเหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบอยา่งมี
นยัส าคญัต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด ตลอดจนการด ารงอตัราส่วนทางการเงิน
ตามขอ้ก าหนดในสัญญากูย้มืเงินในปัจจุบนัและในอนาคตของกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัมีการ
ติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของ
สินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและ
ดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

 2) ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 3 ในระหวา่งไตรมาสท่ี 4 ปี 2563  กลุ่มบริษทัได้
ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน สินทรัพยภ์าษีเงินได ้
สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินและค่าความนิยมจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 แลว้ ดงันั้น ในการจดัท างบการเงินรวมและเฉพาะกิจการส าหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัจึงพิจารณายกเลิกการถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี 
เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี เร่ืองการวดัมูลค่าผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตามวิธีการอยา่งง่าย การวดัมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
การดอ้ยค่าของสินทรัพยแ์ละค่าความนิยม การกลบัรายการของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ี                   
กลุ่มบริษทัไดเ้คยถือปฏิบติัในช่วงท่ีผา่นมาและไดบ้นัทึกขาดทุนจากผลกระทบดงักล่าวเป็นจ านวนรวม 
1,225 ลา้นบาท เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (เฉพาะ
บริษทัฯ: 669 ลา้นบาท) ซ่ึงเกิดจากรายการท่ีมีสาระส าคญัเก่ียวกบัการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน 
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อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัยงัคงเลือกน ามาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางการบญัชี
ส าหรับเร่ือง การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าจากการลดค่าเช่าตามสัญญามาถือปฏิบติัอยู ่กลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่ง
การประเมินผลกระทบของเร่ืองดงักล่าวต่องบการเงินรวมและเฉพาะกิจการและจะพิจารณาบนัทึก
ผลกระทบต่องบการเงินรวมและเฉพาะกิจการภายหลงัส้ินสุดมาตรการผอ่นปรนชัว่คราวดงักล่าว  

ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีดงักล่าวทั้ง 2 ขอ้แต่อยา่งใด 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้          
ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้
ไดร้วมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบ
ส าหรับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส าหรับแตล่ะเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

รายไดจ้ากกิจการโรงแรมและจากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืมถือเป็นบญัชีท่ีส าคญัต่องบการเงิน โดยคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 98 ของยอดรายไดร้วม กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากกิจการโรงแรมเม่ือไดใ้หบ้ริการ และรับรู้รายได้
จากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืมเม่ือจ าหน่าย เน่ืองจากรายไดจ้ากกิจการโรงแรมและจากการขายอาหารและ
เคร่ืองด่ืมมีรายการเกิดขึ้นเป็นประจ าทุกวนัและจ านวนรายไดท่ี้บนัทึกในบญัชีจะส่งผลโดยตรงต่อผลก าไรขาดทุน
ประจ าปีของกลุ่มบริษทั ประกอบกบักลุ่มบริษทัมีลูกคา้จ านวนมากราย และหลายประเภทซ่ึงมีเง่ือนไขและ
ขอ้ตกลงท่ีแตกต่างกนั ดว้ยเหตุน้ีขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญัเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายไดจ้ากการประกอบกิจการ
โรงแรมและจากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
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ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบรายไดโ้ดยประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของวงจรรายไดโ้ดยสอบถาม
ผูรั้บผิดชอบ ท าความเขา้ใจ และเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้
สุ่มตวัอยา่งรายการรายไดคู้่คา้ท่ีเกิดขึ้นในระหวา่งปีและช่วงใกลว้นัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี เพื่อตรวจสอบกบั
เอกสารประกอบรายการ และสอบทานใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี ประกอบกบั      
ไดสุ่้มตวัอยา่งส่งหนงัสือยนืยนัยอดลูกหน้ีท่ีคงคา้ง ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี โดยส าหรับหนงัสือยนืยนัยอด            
ท่ีไม่ไดรั้บการตอบกลบัจากลูกหน้ี ขา้พเจา้ไดใ้ชวิ้ธีการตรวจสอบอ่ืน นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดวิ้เคราะห์เปรียบเทียบ
ขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดขึ้นของรายการรายได้
ตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีท าผา่นใบส าคญัทัว่ไป 

การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อยและการร่วมค้า รวมถึงเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและการร่วมค้า 
และค่าความนิยม 

ขา้พเจา้ใหค้วามส าคญัเร่ืองการพิจารณาการการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ 
รวมถึงเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัย่อยและการร่วมคา้และค่าความนิยมท่ีอาจเกิดขึ้นตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 7, 14, 15, 16 และ 19 และนโยบายการบญัชีขอ้ 5.4, 5.9 และ 5.17 เน่ืองจากการไม่สามารถท าก าไร
ใหเ้ป็นไปตามการคาดการณ์ของกิจการบางแห่งในกลุ่มบริษทั ซ่ึงอาจส่งผลตอ่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนของเงินลงทุน
ในบริษทัร่วม บริษทัยอ่ย และการร่วมคา้รวมถึงเงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัมี
ค่าความนิยมจ านวน 315 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากการลงทุนทางออ้มในบริษทัแห่งหน่ึง กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงของ
การดอ้ยค่าของค่าความนิยม เน่ืองจากกระแสเงินสดในอนาคตจากธุรกิจอาจไม่เป็นไปตามการคาดการณ์ 
เน่ืองจากการประเมินมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของเงินลงทุน เงินใหกู้ย้มืและค่าความนิยมตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่ง
สูงในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บรวมถึงขอ้สมมติท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการ
ประมาณการ ดว้ยเหตุน้ีขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญัเป็นพิเศษต่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัยอ่ย 
และการร่วมคา้ รวมถึงเงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ และค่าความนิยม 

ในการประเมินการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนนั้นประมาณจากมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิ โดยมูลค่าของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยเ์ป็นส่วนประกอบหลกัของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม 
มูลค่าดงักล่าวประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระซ่ึงแต่งตั้งโดยบริษทัร่วม โดยพิจารณาจากมูลค่าปัจจุบนัของ
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ขา้พเจา้พิจารณามูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยและการประเมินรายงานการ
ประเมินมูลค่าของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยส์ าหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าว โดยขา้พเจา้ประเมิน
คุณสมบติั ความสามารถและความเป็นอิสระของผูป้ระเมินราคาอิสระ รวมถึงพิจารณาขอ้สมมติและวิธีการท่ีผู ้
ประเมินราคาอิสระใชใ้นการค านวณหามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์ประเมินความเหมาะสมของอตัราคิดลดท่ีใช้
โดยเปรียบเทียบกบัขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นอุตสาหกรรมท่ีเปรียบเทียบได ้และขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาถึงความเพียงพอในการ
เปิดเผยขอ้มูลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ในการประเมินการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมคา้ เงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ 
การประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนใชว้ิธีการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตซ่ึงอนุมติัโดยผูบ้ริหาร และ
ขอ้สมมติท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการประมาณการ ขา้พเจา้ไดป้ระเมินกระบวนการในการระบุขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าและ
ท าความเขา้ใจในกระบวนการทดสอบการดอ้ยค่า ประเมินความเหมาะสมของขอ้มูลท่ีใชใ้นการจดัท าประมาณ
การกระแสเงินสด และประเมินความเหมาะสมของขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท าแผนโดยเปรียบเทียบขอ้สมมติหลกั
ดงักล่าวกบัแหล่งขอ้มูลภายนอกและภายในของกลุ่มบริษทั รวมถึงการพิจารณาอตัราคิดลดท่ีฝ่ายบริหารของ
บริษทัฯเลือกใชโ้ดยการวิเคราะห์ตน้ทุนทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของบริษทัฯและของอุตสาหกรรม 
นอกจากน้ีขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาถึงความเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน                 
ทางการเงิน 

ในการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยม ขา้พเจา้ไดป้ระเมินการก าหนดหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดและ
แบบจ าลองทางการเงินท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯเลือกใชโ้ดยการท าความเขา้ใจกระบวนการพิจารณาของ             
ฝ่ายบริหารวา่สอดคลอ้งตามลกัษณะการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยห์รือไม่ นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดท้ าการทดสอบ
ขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพยท่ี์จดัท าโดย           
ฝ่ายบริหารของบริษทัฯโดยการเปรียบเทียบขอ้สมมติดงักล่าวกบัแหล่งขอ้มูลภายในและภายนอกของบริษทัฯ รวมถึง
เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกบัผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใชดุ้ลยพินิจของ
ฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตดงักล่าว และพิจารณาอัตราคิดลดท่ีฝ่าย
บริหารของบริษทัฯเลือกใชโ้ดยการวิเคราะห์ตน้ทุนทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของบริษทัฯและของ
อุตสาหกรรม เพื่อช่วยประเมินขอ้มูลดงักล่าวโดยการเทียบเคียงกบัแหล่งขอ้มูลภายนอกตามมาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์ในอดีตของผูเ้ช่ียวชาญ ตลอดจนทดสอบการค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย์
ดงักล่าวตามแบบจ าลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติท่ีส าคญัต่อมูลค่าท่ี 
คาดวา่จะไดรั้บคืนโดยเฉพาะอตัราคิดลดและอตัราการเติบโตของรายไดใ้นระยะยาว นอกจากน้ี ขา้พเจา้ได ้          
สอบทานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยม รวมถึงผลกระทบของประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติท่ีส าคญั 
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การด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18, 21 และ 28 ยอดคงเหลือของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีใชใ้นการประกอบกิจการมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของสินทรัพยร์วม ขา้พเจา้จึงให้ความส าคญัในการตรวจสอบและพิจารณาการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยด์งักล่าว เพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่กลุ่มบริษทัจะไม่แสดงมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่
จะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น  การพิจารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีส าคญัของฝ่าย
บริหารของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์ผลการด าเนินงานในอนาคตและการประเมินแผนงานในอนาคต 
รวมถึงการก าหนดอตัราคิดลดและสมมติฐานท่ีส าคญั ซ่ึงท าใหเ้กิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ
สินทรัพย ์

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินการก าหนดหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดและแบบจ าลองทางการเงินท่ีฝ่ายบริหารของ 
กลุ่มบริษทัเลือกใชต้ามความเหมาะสมของสินทรัพยแ์ต่ละประเภท โดยการท าความเขา้ใจกระบวนการพิจารณา
ของฝ่ายบริหารวา่สอดคลอ้งตามลกัษณะการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดท้ าความเขา้ใจและ
ประเมินเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

• ขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท าแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตของกลุ่มบริษทั โดยการท าความเขา้ใจใน
กระบวนการท่ีท าใหไ้ดม้าซ่ึงตวัเลขดงักล่าว เปรียบเทียบขอ้สมมติดงักล่าวกบัแหล่งขอ้มูลภายนอก                  
และภายในของกลุ่มบริษทั และเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกบัผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริง
เพื่อประเมินการใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคต
ดงักล่าว รวมถึงเปรียบเทียบอตัราการเติบโตระยะยาวของกลุ่มบริษทักบัการคาดการณ์ของภาคเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม  

• อตัราคิดลด โดยประเมินตน้ทุนถวัเฉล่ียของเงินทุนและขอ้มูลอ่ืน ๆ กบับริษทัอ่ืนท่ีเปรียบเทียบกนัได ้

ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาขอบเขตและความเป็นไปไดข้องการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีอาจเกิดขึ้น (ทั้งขอ้
สมมติเด่ียวและขอ้สมมติโดยรวมท่ีจ าเป็น) โดยเฉพาะอตัราการเติบโตท่ีใชใ้นการคาดการณ์กระแสเงินสด                          
โดยการเปรียบเทียบกบัภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดส้อบทานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
การประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
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ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให ้       
ความเช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพื่อใหมี้
การด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน        
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถ
จดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับ
กิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของ        
กลุ่มบริษทั  
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ใน
ระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ง          
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน           
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ        
ความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก              
การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด                
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ         
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร            
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้
ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก
เห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม 
เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้
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• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการ
ก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียง            
ผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการ
ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 

 
 
 
วิชาติ โลเกศกระวี 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451 

 บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพนัธ์ 2564 



ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 2,733,710,389      2,023,701,433      184,448,646         64,004,929           

เงินลงทุนชวัคราว 4, 9 -                            787,939,102         -                            -                            

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 4, 7, 10 514,364,398         764,503,583         79,805,755           154,894,581         

เงินให้กูยื้มระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 7 -                            -                            33,200,000           471,103,445         

เงินปันผลคา้งรับจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 7 -                            -                            -                            209,999,695         

สินคา้คงเหลือ 11 781,749,713         871,491,906         23,615,454           29,397,313           

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 12 90,111,300           -                            -                            -                            

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 13 285,852,372         213,584,473         38,494,984           29,169,643           

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,405,788,172      4,661,220,497      359,564,839         958,569,606         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย 4 -                            923,014                -                            -                            

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 4, 22 109,258,381         -                            -                            -                            

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 14 513,195,086         524,125,440         507,211,460         518,138,809         

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 15 -                            -                            6,072,332,405      6,231,332,405      

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 16 2,229,690,984      915,175,525         -                            -                            

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 7 -                            -                            5,117,782,346      2,505,420,969      

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 17 173,770,320         176,934,140         212,223,999         225,143,815         

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 18 17,368,097,828    17,964,027,681    3,665,835,352      3,978,803,414      

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 4, 28 8,642,540,639      -                            1,245,308,306      -                            

ค่าความนิยม 19 314,602,238         314,602,238         -                            -                            

ตน้ทุนการซือธุรกิจทียงัไม่ไดปั้นส่วน 15 41,818,685           -                            -                            -                            

สิทธิการเช่า 4, 20 -                            1,776,589,182      -                            1,144,300,750      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 21 453,574,780         453,678,491         8,238,255             8,274,348             

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 39 552,060,793         119,427,808         173,755,013         34,543,286           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 23 545,745,011         682,896,562         3,395,386             7,137,141             

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 30,944,354,745    22,928,380,081    17,006,082,522    14,653,094,937    

รวมสินทรัพย์ 35,350,142,917    27,589,600,578    17,365,647,361    15,611,664,543    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบแสดงฐานะการเงนิ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสัน

   จากสถาบนัการเงิน 24 1,725,071,848      550,959,421         995,229,054         -                            

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 4, 7, 25 1,872,975,519      2,648,617,093      236,929,885         375,880,237         

ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 26 987,277,397         615,629,308         700,000,000         400,000,000         

ส่วนของหุน้กูที้ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 27 980,000,000         800,000,000         980,000,000         800,000,000         

เงินกูย้ืมระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 7 -                            -                            376,520,125         520,179,723         

ส่วนของหนีสินทางการเงินจากสัญญาเช่าระยะยาว

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 4, 7 43,707,355           -                            -                            -                            

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 4, 28 1,888,544,719      -                            118,572,600         -                            

รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชี

   ทีถึงกาํหนดภายในหนึงปี 4 56,413,510           146,502,115         54,176,383           54,847,155           

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย  1,182,073             99,874,851           -                            -                            

หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน 135,290,979         -                            1,610,291             -                            

หนีสินหมุนเวียนอืน 29 107,400,856         267,615,001         20,044,400           34,450,859           

รวมหนีสินหมุนเวียน 7,797,864,256      5,129,197,789      3,483,082,738      2,185,357,974      

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ

   จากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 26 4,587,401,611      1,618,292,813      3,611,839,415      891,451,166         

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 27 3,100,000,000      4,080,000,000      3,100,000,000      4,080,000,000      

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลทีเกียวขอ้งกนั 7 52,328,547           52,328,547           -                            -                            

หนีสินทางการเงินจากสัญญาเช่าระยะยาว - สุทธิ

   จากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 4,7 1,803,365,060      -                            -                            -                            

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 4, 28 7,086,399,427      -                            984,302,753         -                            

รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชี 4 72,730,101           1,877,733,616      846,792,070         893,786,427         

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 39 148,138,192         229,307,193         -                            -                            

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 30 320,897,481         310,490,975         86,968,239           102,093,143         

ประมาณการหนีสินสาํหรับค่ารือถอน 31 141,254,401         135,061,973         -                            -                            

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 24,206,999           13,565,121           11,670,792           13,333,172           

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 17,336,721,819    8,316,780,238      8,641,573,269      5,980,663,908      

รวมหนีสิน 25,134,586,075    13,445,978,027    12,124,656,007    8,166,021,882      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 

      หุน้สามญั 1,350,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,350,000,000      1,350,000,000      1,350,000,000      1,350,000,000      

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

      หุน้สามญั 1,350,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,350,000,000      1,350,000,000      1,350,000,000      1,350,000,000      

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 32 970,000,000         970,000,000         970,000,000         970,000,000         

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 33 158,080,000         158,080,000         158,080,000         158,080,000         

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4 7,382,967,212      11,160,000,478    2,762,911,354      4,967,562,661      

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 61,722,425           32,238,244           -                            -                            

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 9,922,769,637      13,670,318,722    5,240,991,354      7,445,642,661      

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย 4 292,787,205         473,303,829         -                            -                            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 10,215,556,842    14,143,622,551    5,240,991,354      7,445,642,661      

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 35,350,142,917    27,589,600,578    17,365,647,361    15,611,664,543    

-                            -                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม 2,855,252,752 8,438,557,191      963,954,085       2,316,736,264    

รายไดจ้ากการขายอาหารและเครืองดืม 10,037,490,343 12,184,187,845    -                          -                          

รายไดเ้งินปันผล 14, 15 -                             -                             170,660,641       1,009,676,192    

รายไดค่้าเช่า 14,279,196 114,612,529         50,333,333         50,333,333         

รายไดอื้น 34 253,287,282         471,876,059         127,709,151       258,100,052       

รวมรายได้ 13,160,309,573    21,209,233,624    1,312,657,210    3,634,845,841    

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการประกอบกิจการโรงแรม 3,212,814,696      5,488,105,760      992,683,900       1,562,982,121    

ตน้ทุนขายอาหารและเครืองดืม 5,623,834,711      6,700,575,006      -                          -                          

ค่าใชจ้่ายในการขาย 504,503,850         845,816,105         72,845,067         270,130,869       

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 5,326,653,986      5,981,954,141      1,329,247,168    684,362,663       

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน 18, 21, 28 1,224,777,576      -                             669,000,000       -                          

รวมค่าใช้จ่าย 15,892,584,819    19,016,451,012    3,063,776,135    2,517,475,653    

กาํไร(ขาดทุน)จากกจิกรรมดาํเนินงาน (2,732,275,246)     2,192,782,612      (1,751,118,925)   1,117,370,188    

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 14 30,167,831           31,004,161           -                          -                          

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 16 (51,109,033)          (1,604,593)            -                          -                          

รายไดท้างการเงิน 35 89,138,420           81,815,243           146,120,450       95,111,509         

ตน้ทุนทางการเงิน 36 (668,739,647)        (214,021,422)        (249,401,960)      (185,331,279)      

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได้ (3,332,817,675)     2,089,976,001      (1,854,400,435)   1,027,150,418    

รายได(้ค่าใชจ้่าย)ภาษีเงินได้ 39 435,165,724         (280,803,934)        174,688,516       36,323,992         

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับปี (2,897,651,951)     1,809,172,067      (1,679,711,919)   1,063,474,410    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงินที

   เป็นเงินตราต่างประเทศ 31,765,815           (122,302,557)        -                          -                          

ผลกาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

   ในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย -                             21,425                   -                          -                          

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 39 -                             (4,285)                   -                          -                          

ผลกาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

   ในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                             17,140                   -                          -                          

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 31,765,815           (122,285,417)        -                          -                          

รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ย

   มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (242,931)               -                             -                          -                          

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 39 48,586                   -                             -                          -                          

ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ย

    มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ (194,345)               -                             -                          -                          

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 30 (19,638,738)          -                             9,113,661           -                          

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 39 3,781,902             -                             (1,822,732)          -                          

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (15,856,836)          -                             7,290,929           -                          

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (16,051,181)          -                             7,290,929           -                          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี 15,714,634           (122,285,417)        7,290,929           -                          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (2,881,937,317)     1,686,886,650      (1,672,420,990)   1,063,474,410    

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ (2,775,114,609)     1,744,242,983      (1,679,711,919)   1,063,474,410    

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (122,537,342)        64,929,084           

(2,897,651,951)     1,809,172,067      

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (2,761,487,263)     1,645,656,928      (1,672,420,990)   1,063,474,410    

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (120,450,054)        41,229,722           

(2,881,937,317)     1,686,886,650      

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 40

กาํไร(ขาดทุน)ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ (บาท) (2.06)                     1.29                       (1.24)                   0.79                    

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) 1,350,000,000      1,350,000,000      1,350,000,000    1,350,000,000    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษี (3,332,817,675)     2,089,976,001      (1,854,400,435)   1,027,150,418    

รายการปรับกระทบกาํไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษี

   เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 3,421,052,139      2,037,218,802      360,670,815       408,947,972       

   การลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้หเ้ช่า (188,831,345)        -                             -                          -                          

   ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนเพมิขึน(ลดลง) 4,555,377             2,024,721             11,593,120         (907,576)             

   ขาดทุนจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 110,359,322         113,244,604         19,834,369         16,747,445         

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายลิขสิทธิซอฟตแ์วร์ 282,432                1,335,435             -                          8,174                  

   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บลดลง 315,145                1,736,269             -                          -                          

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินเพมิขึน 1,224,777,576      -                             669,000,000       -                          

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิมขึน -                             -                             159,000,000       -                          

   กลบัรายการการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                             -                             (3,734,355)          (7,257,867)          

   ค่าเผอืการลดมูลค่าของเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเพมิขึน -                             -                             702,383,118       46,200,000         

   ส่วนแบ่ง(กาํไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 20,941,202           (29,399,568)          -                          -                          

   โอนรายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชีเป็นรายได้ (48,309,861)          (187,204,587)        (56,334,358)        (85,415,556)        

   ขาดทุนจากการปิดสาขา 3,005,827             520,151                -                          -                          

   เงินปันผลรับ -                             -                             (170,660,641)      (1,009,676,192)   

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 79,889,290           93,791,991           22,358,627         28,375,512         

   ดอกเบียรับ (89,138,420)          (81,815,243)          (146,120,450)      (95,111,509)        

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 668,739,647         214,021,422         249,401,960       185,331,279       

   เงินชดเชยความเสียหายจากการทาํประกนั -                             (101,154,779)        -                          -                          

   กาํไรจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (23,529,537)          -                             (23,529,537)        -                          

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 1,851,291,119      4,154,295,219      (60,537,767)        514,392,100       

สินทรัพยจ์ากการดาํเนินงาน(เพมิขึน)ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 175,121,536         96,900,921           69,864,432         60,519,629         

   รับเงินชดเชยความเสียหายจากการทาํประกนั -                             101,154,779         -                          -                          

   สินคา้คงเหลือ 89,427,048           (28,409,525)          5,781,859           (717,369)             

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (51,933,106)          (63,248,301)          (1,049,705)          1,002,767           

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 23,406,075           29,818,202           3,741,755           (589,848)             

หนีสินจากการดาํเนินงานเพมิขึน(ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (497,698,108)        (126,161,596)        (135,377,676)      (22,006,171)        

   หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน 32,820,301           -                             (4,348,485)          -                          

   หนีสินหมุนเวียนอืน (102,824,174)        43,339,905           (8,447,683)          (6,824,499)          

   รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชี 32,887,148           17,938,268           8,669,229           10,223,989         

   เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (89,121,521)          (40,517,541)          (28,369,870)        (3,360,391)          

   จ่ายค่ารือถอน (9,107,889)            (6,423,044)            -                          -                          

   หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 10,641,878           (3,342,185)            (1,662,380)          (1,061,036)          

เงินสดจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 1,464,910,307      4,175,345,102      (151,736,291)      551,579,171       

   เงินสดรับจากภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ทีจ่ายรอเรียกคืน -                             19,722,213 -                          15,796,403

   จ่ายภาษีเงินได้ (117,296,673)        (381,800,981)        (8,275,636)          (11,256,139)        

เงนิสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 1,347,613,634      3,813,266,334      (160,011,927)      556,119,435       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนชวัคราวลดลง 697,827,802         110,750,460         -                          -                          

ดอกเบียรับ 21,440,975           39,942,789           139,751,724       95,111,509         

เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                             -                             3,812,493,643    3,970,556,592    

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเพมิขึน -                             -                             (6,689,334,693)   (4,531,279,826)   

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการอืนลดลง -                             -                             -                          -                          

เงินลงทุนและเงินให้กูย้มืแก่การร่วมคา้เพมิขึน (1,395,994,880)     (559,136,565)        -                          -                          

เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 6,122,349             8,222,024             647,112              904,250              

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,876,000,287)     (1,963,978,397)     (113,748,094)      (241,597,411)      

เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า -                             (179,329,917)        -                          (131,880,000)      

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (108,341,901)        (86,054,424)          (2,734,539)          (2,356,295)          

รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 14,661,704           16,753,916           14,661,704         16,753,916         

เงินสดจ่ายสุทธิจ่ายซือบริษทัยอ่ย (20,296,256)          -                             -                          -                          

เงินสดจ่ายเพอืลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             -                             -                          (330,000,000)      

รับเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย -                             -                             354,223,855       1,052,932,320    

รับเงินปันผลจากบริษทัร่วม 26,436,481           23,744,177           26,436,481         23,744,177         

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้างลดลง(เพมิขึน) 5,122,913             (4,630,781)            -                          -                          

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (2,629,021,100)     (2,593,716,718)     (2,457,602,807)   (77,110,768)        

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 4,332,697,388      431,234,589         2,400,000,000    -                          

จ่ายคืนเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน (3,146,068,793)     -                             (1,400,000,000)   -                          

จ่ายดอกเบีย (230,208,854)        (210,119,099)        (204,314,362)      (182,748,480)      

จ่ายหนีสินตามสัญญาเช่า (1,367,037,608)     -                             (147,123,124)      -                          

จ่ายค่าธรรมเนียมการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน (26,594,950)          -                             (26,594,950)        -                          

จ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทัฯ -                             (877,489,534)        -                          (877,489,534)      

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย

   ลดลงจากการจ่ายปันผลของบริษทัยอ่ย (26,675,840)          (85,449,580)          -                          -                          

เงินกูย้มืจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัเพมิขึน -                             -                             1,928,220,881    2,224,071,114    

จ่ายคืนเงินกูย้มืจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั (168,000,000)        -                             (2,071,880,479)   (2,118,264,788)   

เงินสดรับจากออกหุน้กู้ -                             600,000,000         -                          600,000,000       

ชาํระคืนหุน้กู้ (800,000,000)        -                             (800,000,000)      -                          

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพมิขึน 3,874,207,739      572,928,164         3,459,750,485    385,884,959       

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (494,762,694)        (894,260,647)        (400,000,000)      (586,268,000)      

เงนิสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 1,947,556,388      (463,156,107)        2,738,058,451    (554,814,729)      

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิเพมิขึน(ลดลง) 43,860,034           (14,234,721)          -                          -                          

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน(ลดลง)สุทธิ 710,008,956         742,158,788         120,443,717       (75,806,062)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 2,023,701,433 1,281,542,645 64,004,929         139,810,991

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 2,733,710,389      2,023,701,433      184,448,646       64,004,929         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเติม

รายการทีไม่ใช่เงินสด

   ยอดหนีคา้งชาํระจากการซืออาคารและอุปกรณ์ 146,749,170         236,807,015 1,819,991           4,050,946           

   ค่าซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์โดยการทาํสัญญาเช่า 346,371,384         -                             20,748,852         -                          

   เจา้หนีจากการซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12,901,178           -                             -                          -                          

   เงินปันผลคา้งรับ -                             -                             -                          209,999,695

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

ผลต่างจาก ส่วนเกินทุน ส่วนของผูมี้ส่วน

การแปลงค่า จากการวดั การเปลียนแปลง รวม รวม ไดเ้สียทีไม่มี

ทุนเรือนหุ้นทีออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - งบการเงินทีเป็น มูลค่าเงินลงทุนใน สัดส่วนการถือหุ้น องคป์ระกอบอืน ส่วนของผูถื้อหุ้น อาํนาจควบคุม รวม

และชาํระแลว้ หุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ หลกัทรัพยเ์ผอืขาย ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2562 1,350,000,000  970,000,000      158,080,000      10,293,247,029  (13,247,678)     649,977            143,422,000     130,824,299       12,902,151,328 517,523,687     13,419,675,015  

กาํไรสาํหรับปี -                       -                        -                        1,744,242,983    -                       -                       -                       -                         1,744,242,983   64,929,084       1,809,172,067    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                       -                        -                        -                         (98,603,195)     17,140             -                       (98,586,055)        (98,586,055)       (23,699,362)     (122,285,417)     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                       -                        -                        1,744,242,983    (98,603,195)     17,140             -                       (98,586,055)        1,645,656,928   41,229,722       1,686,886,650    

เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (หมายเหตุ 41) -                       -                        -                        (877,489,534)      -                       -                       -                       -                         (877,489,534)     -                       (877,489,534)     

เงินปันผลจ่ายจากบริษทัยอ่ย -                       -                        -                        -                         -                       -                       -                       -                         -                        (85,449,580)     (85,449,580)       

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2562 1,350,000,000  970,000,000      158,080,000      11,160,000,478  (111,850,873)   667,117            143,422,000     32,238,244         13,670,318,722 473,303,829     14,143,622,551  

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2563 1,350,000,000  970,000,000      158,080,000      11,160,000,478  (111,850,873)   667,117            143,422,000     32,238,244         13,670,318,722 473,303,829     14,143,622,551  

ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบาย

   การบญัชี (หมายเหตุ 4) -                       -                        -                        (986,061,822)      -                       -                       -                       -                         (986,061,822)     (55,907,060)     (1,041,968,882)  

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2563 - 

   หลังการปรับปรุง 1,350,000,000  970,000,000      158,080,000      10,173,938,656  (111,850,873)   667,117            143,422,000     32,238,244         12,684,256,900 417,396,769     13,101,653,669  

ขาดทุนสาํหรับปี -                       -                        -                        (2,775,114,609)   -                       -                       -                       -                         (2,775,114,609)  (122,537,342)   (2,897,651,951)  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                       -                        -                        (15,856,835)        29,678,526       (194,345)          -                       29,484,181         13,627,346        2,087,288         15,714,634         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                       -                        -                        (2,790,971,444)   29,678,526       (194,345)          -                       29,484,181         (2,761,487,263)  (120,450,054)   (2,881,937,317)  

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมจากการ

   ซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  (หมายเหตุ 15) -                       -                        -                        -                         -                       -                       -                       -                         -                        22,516,330       22,516,330         

เงินปันผลจ่ายจากบริษทัยอ่ย -                       -                        -                        -                         -                       -                       -                       -                         -                        (26,675,840)     (26,675,840)       

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563 1,350,000,000  970,000,000      158,080,000      7,382,967,212    (82,172,347)     472,772            143,422,000     61,722,425         9,922,769,637   292,787,205     10,215,556,842  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

กาํไรสะสม

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

ทุนเรือนหุน้ทีออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - รวม

และชาํระแลว้ หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2562 1,350,000,000           970,000,000              158,080,000              4,781,577,785           7,259,657,785           

กาํไรสาํหรับปี -                                 -                                 -                                 1,063,474,410           1,063,474,410           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                                 -                                 -                                 1,063,474,410           1,063,474,410           

เงินปันผลให้ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (หมายเหตุ 41) -                                 -                                 -                                 (877,489,534)             (877,489,534)             

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2562 1,350,000,000           970,000,000              158,080,000              4,967,562,661           7,445,642,661           

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2563 1,350,000,000           970,000,000              158,080,000              4,967,562,661           7,445,642,661           

ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 4) -                                 -                                 -                                 (532,230,317)             (532,230,317)             

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2563 - หลงัการปรับปรุง 1,350,000,000           970,000,000              158,080,000              4,435,332,344           6,913,412,344           

ขาดทุนสาํหรับปี -                                 -                                 -                                 (1,679,711,919)          (1,679,711,919)          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี -                                 -                                 -                                 7,290,929                  7,290,929                  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                                 -                                 -                                 (1,672,420,990)          (1,672,420,990)          

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563 1,350,000,000           970,000,000              158,080,000              2,762,911,354           5,240,991,354           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาใน
ประเทศไทย บริษทัฯจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2533 ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ในระหว่างปีไดแ้ก่ กลุ่มจิราธิวฒัน์ โดยถือหุ้นร้อยละ 62.7 (2562: ถือหุ้นร้อยละ 61.9) กลุ่มบริษทั
ด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจโรงแรม รับบริหารโรงแรม  และธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม ท่ี
อยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่ 1695 ถนนพหลโยธิน จตุจกัร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

1.2  การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมี
ผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ เช่น ระบบห่วงโซ่อุปทาน การใชจ่้ายของผูบ้ริโภคการจ ากดั
หรือหยดุชะงกัการประกอบกิจการ การด าเนินงานท่ีล่าชา้ขึ้น เป็นตน้ 

          สถานการณ์ดงักล่าวมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัธุรกิจโรงแรมและ
ธุรกิจอาหาร โดยในส่วนของธุรกิจโรงแรมกลุ่มบริษทัตอ้งปิดการด าเนินกิจการในบางโรงแรมเป็นการ
ชัว่คราวตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เน่ืองจากมาตรการล็อคดาวน์เพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 และจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติและคนไทยท่ีลดลง ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัสามารถเปิดด าเนิน
กิจการโรงแรมไดห้ลายแห่งเพื่อรองรับลูกคา้ภายในประเทศตั้งแต่ไตรมาสท่ีสามของปี 2563 อย่างไรก็ตาม
ในเดือนธนัวาคม 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยได้
กลบัมาแพร่ระบาดอีกระลอก โดยส่งผลให้กลุ่มบริษทัตอ้งปิดการด าเนินกิจการโรงแรมในประเทศหลายแห่ง
เป็นการชัว่คราวอีกคร้ังตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เพื่อป้องกนัการแพร่เช้ือและจ ากดัการเคล่ือนยา้ยของผูค้น 
ในส่วนของธุรกิจอาหารกลุ่มบริษทัไม่สามารถขายสินคา้และให้บริการกับลูกคา้ท่ีตอ้งการรับประทาน
อาหารภายในร้านได้ตั้งแต่วนัท่ี 22 มีนาคมถึงวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2563 แต่ยงัสามารถให้ลูกคา้ซ้ือสินคา้
และรับกลบัไดห้รือให้บริการแบบส่งถึงบา้นได้ ต่อมารัฐบาลไดผ้่อนปรนมาตรการล็อคดาวน์การควบคุม
การระบาดของโรค ท าให้กลุ่มบริษทักลับมา  ด าเนินธุรกิจได้ตามปกติตั้งแต่วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2563 
อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 นั้นส่งผลไปทุกภาคส่วน 
ดังนั้ นจ านวนลูกค้าท่ีมาใช้บริการจึงยงัไม่เข้าสู่ภาวะปกติ ซ่ึงเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างมี
นัยส าคญัต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด ตลอดจนการด ารงอตัราส่วนทางการเงิน
ตามขอ้ก าหนดในสัญญากูย้ืมเงินในปัจจุบนัและในอนาคตของกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัมีการ
ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของ
สินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและ
ดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 
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2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกตามความใน
พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษัทย่อย”) (รวมเรียกว่า             
“กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปน้ี 

บริษัทย่อยท่ีบริษัทฯถือหุ้นโดยตรง 

  จดัตั้งขึ้น อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุ้น 

   2563 2562 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั เซ็นทรัลสมุย บีชรีสอร์ท จ ากดั โรงแรม ไทย 100 100 
บริษทั เซ็นทรัลกะรน วิลเลจ จ ากดั โรงแรม ไทย 100 100 
บริษทั เซ็นทรัลกระบ่ี เบย ์รีสอร์ท จ ากดั โรงแรม ไทย 100 100 
บริษทั เซ็นทรัลหวัหิน บีชรีสอร์ท จ ากดั โรงแรม ไทย 63.9 63.9 
บริษทั โรงแรม เซ็นทรัลเวิลด ์จ ากดั โรงแรม ไทย 100 100 
บริษทั โรงแรม เซ็นทรัลเกาะกูด จ ากดั ไม่ไดป้ระกอบกิจการ ไทย 100 100 
บริษทั เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเมน้ท ์จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 100 100 
บริษทั เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั อาหารและเคร่ืองด่ืม ไทย 100 100 
บริษทั ทริปเปิลไนน์ เดคคอร์ จ ากดั ไม่ไดป้ระกอบกิจการ ไทย 100 100 
บริษทั เซ็นทรัลสมุย โฮเต็ลแมนเนจเมน้ท ์

จ ากดั โรงแรม ไทย 100 100 
บริษทั เซ็นทารา อินเตอร์เนชัน่แนล                 

แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ลงทุนในบริษทัอ่ืนและรับบริหาร
โรงแรม ไทย 100 100 

บริษทั เอส. พี. เรียลต้ี หาดฝร่ัง รีสอร์ท 
จ ากดั ไม่ไดป้ระกอบกิจการ ไทย 100 100 

บริษทั เอส. พี. เรียลต้ี พทัยา  
บีช จ ากดั ไม่ไดป้ระกอบกิจการ ไทย 100 100 
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  จดัตั้งขึ้น อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุ้น 

   2563 2562 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั รีเฟรช โซน จ ากดั สปา ไทย 100 100 
บริษทั เซ็นทรัล บางกอกคอนเวนชนั

และเอก็ซิบิชัน่ จ ากดั    ไม่ไดป้ระกอบกิจการ ไทย 100 100 
บริษทั เซ็นทารา 
 อินเตอร์เนชัน่แนล 
  แมนเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั รับบริหารโรงแรม ไทย 100 100 
บริษทั โรงแรมกะรน ภูเก็ต จ ากดั โรงแรม ไทย 99.3 99.3 
บริษทั โคซ่ี โฮเต็ล จ ากดั โรงแรม ไทย 100 100 
บริษทั เซ็นทารา อิมพอร์ต-เอก็ซพอร์ต 

จ ากดั ธุรกิจน าเขา้และส่งออก ไทย 100 100 
บริษทั โคซ่ี โฮเต็ล แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ไม่ไดป้ระกอบกิจการ ไทย 100 100 
บริษทั เซ็นทาราลอยลัต้ี 

มาร์เก็ตต้ิง จ ากดั 
จดัหาสิทธิพิเศษ 
 ให้กบัลูกคา้ ไทย 100 100 

บริษทั ศูนยก์ารเรียนรู้ เซ็นทารา จ ากดั ศูนยฝึ์กอบรมและพฒันา
 บุคลากร ไทย 100 100 

บริษทั โรงแรมกะตะภูเก็ต จ ากดั โรงแรม ไทย 99 99 
บริษทั เซ็นทารา แมนเนจเมน้ท ์ เฮดควอเตอร์ 

จ ากดั รับบริหารโรงแรม ไทย 100 100 
บริษทั เซ็นทรัล เซาท ์พทัยา จ ากดั ไม่ไดป้ระกอบกิจการ ไทย  100  100 
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บริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุ้นโดยผา่นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งขึ้นในประเทศ 
อตัราร้อยละของการ          
ถือหุ้นโดยทางออ้ม 

   2563 2562 
   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดย บริษทั เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเมน้ท์ จ ากดั    
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จ ากดั โรงแรม ไทย 100 100 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลแม่สอดฮิลล ์จ ากดั                    โรงแรม ไทย 98.4 98.4 
บริษทั เซ็นทรัลบริการ ซกัรีด จ ากดั ไม่ไดป้ระกอบกิจการ ไทย 100 100 
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดย บริษทั เซ็นทรัลสมุย บีชรีสอร์ท จ ากดั    
บริษทั เซ็นทรัลสมุย วิลเลจ จ ากดั   โรงแรม ไทย 100 100 
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดย บริษทั เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั    
บริษทั ซีอาร์จีแมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั อาหารและ เคร่ืองด่ืม ไทย 100 100 
บริษทั ซีอาร์จี อินเตอร์ เนชัน่แนล ฟู้ด จ ากดั อาหารและเคร่ืองด่ืม ไทย 100 100 
Central Restaurants Group (HK) Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

แห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

100 100 

Central Restaurants Group (Vietnam) 
Company Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน เวยีดนาม 100 - 

บริษทั บราวน์ ดีเซิร์ท จ ากดั อาหารและเคร่ืองด่ืม ไทย 51 - 
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดย บริษทั เซ็นทรัลกระบ่ี เบย ์รีสอร์ท จ ากดั    
บริษทั เอส.พี. เรียลต้ี ลนัตาบีช จ ากดั ไม่ไดป้ระกอบกิจการ ไทย 100 100 
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดย บริษทั เซ็นทารา อินเตอร์เนชัน่แนล แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั   
Centara Maldives Pvt. Ltd. โรงแรม ประเทศมลัดีฟส์ 75 75 
R.M.L Leisure Pvt. Ltd. โรงแรม ประเทศมลัดีฟส์ 74 74 
Centara (Shanghai) Hotel Management Co., 

Ltd. ไม่ไดป้ระกอบกิจการ สาธารณรัฐประชาชนจีน 100 100 
CIM for Hotel Management - Egypt, S.A.E. ไม่ไดป้ระกอบกิจการ ประเทศอียิปต์ 100 100 
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดย บริษทั เซ็นทารา แมนเนจเมน้ท ์เฮดควอเตอร์ จ ากดั   
Centara Capital Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

แห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

100 100 

Centara Singapore Private Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศสิงคโ์ปร์ 100 100 
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดย Centara Capital Limited    
Lagoon Assets Private Limited ไม่ไดป้ระกอบกิจการ ประเทศมลัดีฟส์ 100 100 
Centara Lagoon Private Limited ไม่ไดป้ระกอบกิจการ ประเทศมลัดีฟส์ 100 100 
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดย Centara Singapore Private Limited    
Centara Japan Capital Godo Kaisha ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศญี่ปุ่ น 100 100 

Centara Osaka Japan Kabushiki Kaisha ไม่ไดป้ระกอบกิจการ ประเทศญี่ปุ่ น 100 - 
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ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้ านาจในการสั่งการกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค)  บริษทัฯน างบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ านาจใน
การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัย่อยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดย
ใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็น
รายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ของผูถื้อหุน้ 

ฉ) ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวม
น้ีแลว้ 

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ตามวิธี
ราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน  

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบัญชีและการให้
แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบติัน้ี
ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก าหนดหลักการเก่ียวกับการจัดประเภทและ               
การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ หลกัการเก่ียวกับ
วิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกันความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล
เคร่ืองมือทางการเงิน 

การน ามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัจากรายการดงัต่อไปน้ี 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต - กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อ
สินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จ าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดขึ้นก่อนกลุ่มบริษทั
จะใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายสุ าหรับลูกหน้ีการคา้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัเป็นคร้ัง
แรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดง
เปรียบเทียบ 
ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า 
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับ
สัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 
การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 
กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรก
โดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลังงบการเงินปีก่อนท่ีแสดง
เปรียบเทียบ 

ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือก
เพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอน
เก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี  22 เมษายน 2563 และมี                
ผลบงัคบัใชส้ าหรับการจดัท างบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 
2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

ในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ถึง 3 ของปี 2563 กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปฏิบติัตามมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับ
ทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีในเร่ืองการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตามวิธีการอย่างง่าย 
การวดัมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน การด้อยค่าของสินทรัพย์และค่าความนิยม                 
การกลบัรายการของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี และการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าจากการลดค่าเช่า
ตามสัญญา 
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ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2563 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของลูกหน้ีการคา้
และลูกหน้ีอ่ืน สินทรัพยภ์าษีเงินได้ สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินและค่าความนิยมจากความไม่
แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 แลว้ ดงันั้น ในการจดัท างบ
การเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัจึงพิจารณายกเลิกการถือปฏิบติัตามมาตรการ
ผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเฉพาะเร่ืองการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้นตามวิธีการอย่างง่าย การวดัมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน การด้อยค่าของ
สินทรัพยแ์ละค่าความนิยม การกลบัรายการของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ท่ีกลุ่มบริษทัไดเ้คยถือ
ปฏิบติัในช่วงท่ีผ่านมาและไดบ้นัทึกขาดทุนจากผลกระทบดงักล่าวเป็นจ านวนรวม 1,225 ลา้นบาท เป็น
ค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 (เฉพาะบริษทัฯ: 669 ลา้น
บาท) ซ่ึงเกิดจากรายการท่ีมีสาระส าคญัเก่ียวกับการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่
สินทรัพยท์างการเงิน 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัยงัคงเลือกน ามาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี
ส าหรับเร่ืองดงัต่อไปน้ีมาถือปฏิบติัอยู ่

- เลือกท่ีจะไม่น าการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้ห้เช่าเน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นการ
เปล่ียนแปลงสัญญาเช่า โดยทยอยปรับลดหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีครบก าหนดแต่ละงวดตามสัดส่วนท่ี
ไดส่้วนลด พร้อมทั้งกลบัรายการค่าเส่ือมราคาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจากหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าท่ียงัคงรับรู้ในแต่ละงวดตามสัดส่วนของค่าเช่าท่ีลดลง และบนัทึกผลต่างท่ีเกิดขึ้นในก าไร
หรือขาดทุน 

กลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบของเร่ืองดงักล่าวต่องบการเงิน และจะพิจารณาบนัทึก
ผลกระทบต่องบการเงินภายหลงัส้ินสุดมาตรการผอ่นปรนชัว่คราวดงักล่าว 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลัง
วันท่ี 1 มกราคม 2564 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหา
เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจน
เก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามาตรฐานดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่องบการเงิน
ของกลุ่มบริษทัในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

4.  ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือ
ปฏิบัติ  

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหว่างปีปัจจุบนั 
โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม  ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 



 9 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ ตน้ปี 2563 เน่ืองจากการน า
มาตรฐานเหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน กลุ่ม
เคร่ืองมือทาง

การเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 
งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินลงทุนชัว่คราว 787,939 (787,939) - - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอืน่ 764,504 (74,890) (2,771) 686,843 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน่ - 787,939 - 787,939 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 923 (923) - - 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 10,544,051 10,544,051 
สิทธิการเช่า 1,776,589 - (1,776,589) - 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 119,428 14,978 60,806 195,212 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - 49,004 - 49,004 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 682,897 (53,881) (57,144) 571,872 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวียน     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน่ 2,648,617 (45,081) (157,698) 2,445,838 
รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชีท่ีถึง
ก าหนดภายในหน่ึงปี 146,502 - (100,366) 46,136 

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี - - 1,495,977 1,495,977 

ส่วนของหน้ีสินทางการเงินจากสัญญาเช่า
ระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 32,597 32,597 

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน่  - 102,471 - 102,471 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 267,615 (57,390) - 210,225 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 8,406,330 8,406,330 

หน้ีสินทางการเงินจากสัญญาเช่าระยะยาว - 
สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 1,847,072 1,847,072 

รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชี 1,877,734 - (1,779,303)  98,431 
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 11,160,000 (65,712) (920,349) 10,173,939 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม
ของบริษทัยอ่ย 473,304 - (55,907) 417,397 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน กลุ่ม
เคร่ืองมือทาง

การเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 1,835,155 1,835,155 
สิทธิการเช่า 1,144,301 - (1,144,301) - 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 34,543 -  (33,654)       889 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวียน     
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนด

ช าระภายในหน่ึงปี 
- - 99,716 99,716 

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน่  - 5,959 - 5,959 
หน้ีสินหมุนเวียนอืน่ 34,451 (5,959) - 28,492 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง

ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
- - 1,089,714 1,089,714 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,967,562 - (532,230) 4,435,332 

4.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

ก) รายละเอียดผลกระทบท่ีมีต่อก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จากการน ามาตรฐานการรายงาน            
ทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติัคร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
การรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย ์          
ทางการเงิน (65,712) - 

ผลกระทบต่อก าไรสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงาน          
ทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติั (65,712) - 
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ข) ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่า และมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน
ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 และมูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิม แสดง
ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 มูลคา่ตามหลกัการ
บญัชีเดิม 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงาน                 
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 

 

มูลค่า
ยติุธรรมผา่น
ก าไรหรือ
ขาดทุน 

มูลค่า
ยติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,023,701 - - 2,023,701 2,023,701 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 764,504 - - 689,614 689,614 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น 787,939 - - 787,939 787,939 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอื่น 54,804 - 923 48,081 49,004 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 629,016 - - 629,016 629,016 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 4,259,964 - 923 4,178,351 4,179,274 

 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตามหลกัการ
บญัชีเดิม 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงาน               
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 

 

มูลค่า
ยติุธรรมผา่น
ก าไรหรือ
ขาดทุน 

มูลค่า
ยติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 64,005 - - 64,005 64,005 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 154,895 - - 154,895 154,895 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 471,103 - - 471,103 471,103 
เงินปันผลคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 210,000 - - 210,000 210,000 
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,505,421 - - 2,505,421 2,505,421 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 7,137 - - 7,137 7,137 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 3,412,561 - - 3,412,561 3,412,561 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ได้ก าหนดให้หน้ีสินทางการเงินใดวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม          
ผา่นก าไรหรือขาดทุน 
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4.2 สัญญาเช่า 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญา
เช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตาม     
สัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16                       
มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

  (หน่วย: พนับาท)  
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 11,351,790 1,383,630 
หกั: สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า  (37,545) - 
บวก: สิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่า 4,513,764 - 
หกั:  สัญญาท่ีพิจารณาเป็นสัญญาบริการ   (1,347) - 
หกั:  โอนไปหน้ีสินทางการเงินจากสัญญาเช่าระยะยาวกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั (3,472,571) - 
บวก(หกั): อ่ืน ๆ  (258,924) 7,971 
หกั:  ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (2,192,861) (202,171) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการน ามาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 9,902,306 1,189,430 

หน้ีสินสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 9,902,306 1,189,430 

อตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ร้อยละต่อปี) 1.77 - 5.06 2.09 - 3.37 
   
ประกอบดว้ย   
หน้ีสินสัญญาเช่าหมุนเวียน 1,495,977    99,716 
หน้ีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 8,406,329 1,089,714 

 9,902,306 1,189,430 
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รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั
คร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ท่ีดินและอาคาร 10,544,051 1,835,155 
รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 10,544,051 1,835,155 

ผลกระทบท่ีมีตอ่ก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 
มาถือปฏิบติัคร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรรลดลง (920,349) (532,230) 

5. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายได้จากกจิการโรงแรมและบริการท่ีเกีย่วข้อง 

รายไดใ้นกิจการโรงแรมจากค่าห้อง ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และรายไดค้่าบริการอ่ืน  บนัทึกเป็นรายไดเ้ม่ือ
แขกเขา้พกัในหอ้ง มีการขายอาหารและเคร่ืองด่ืมและเม่ือมีการใหบ้ริการแลว้ 

รายได้ค่าบริหารจัดการโปรแกรมสิทธิพเิศษ 

รายไดค้่าบริหารจดัการโปรแกรมสิทธิพิเศษจะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือลูกคา้มาใชสิ้ทธิและกิจการไดป้ฏิบติัตาม
สัญญาภาระผกูพนั 

รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 

รายได้ในกิจการร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมจากธุรกิจอาหาร บันทึกเป็นรายได้เม่ือมีการขายอาหารและ
เคร่ืองด่ืมใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ 
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รายได้ค่าเช่า 

รายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า  
ค่าใชจ่้ายเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญา 
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดขึ้น 

รายได้ค่าบริหารจัดการ 

รายไดค้่าบริหารจดัการรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาของสัญญาจา้งด าเนินการบริหารธุรกิจซ่ึงเป็นไปตาม
เง่ือนไขและขอ้ตกลงท่ีระบุในสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง 

รายได้ดอกเบีย้  

รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑค์งคา้งดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  โดยจะน ามูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย์
ทางการเงินมาคูณกับอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีเกิดการด้อยค่าด้านเครดิตใน
ภายหลงั ท่ีจะน ามูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด
วา่จะเกิดขึ้น) มาคูณกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ต้นทุนทางการเงิน 

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียจากหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายค านวณโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 
ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกินสามเดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้  

5.3 สินค้าคงเหลือ 

  สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 

  ตน้ทุนของสินคา้ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม สินค้าส าเร็จรูปและวตัถุดิบจากธุรกิจการผลิต และสินคา้
ประเภทสปาค านวณโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนของสินค้าประเภทไอศกรีมค านวณโดยใช้วิธี         
ถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ี ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพหรือตน้ทุนอ่ืนเพื่อใหสิ้นคา้อยู่
ในสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั  
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  ในกรณีของสินค้าส าเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ต้นทุนสินค้าค านวณโดยการใช้ต้นทุน
มาตรฐานซ่ึงไดรั้บการปรับปรุงใหใ้กลเ้คียงกบัราคาทุนถวัเฉล่ีย รวมการปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่ง
เหมาะสมโดยค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ   

  มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหักดว้ยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น 
โดยประมาณในการขาย 

5.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วม 

ก) เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

ข) เงินลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่า
ตามวิธีราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

5.5 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการท ารายการ 
หลงัจากนั้น กลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อ
การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ 
ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงาน ประมาณการอายุการ
ใหป้ระโยชน์ของของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนแสดงไดด้งัน้ี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 15 และ 30  ปี 
อุปกรณ์ 15 ปี 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่างระหว่างจ านวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์น
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนในปีท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 
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5.6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

  ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าช่วงท่ีดินแสดงมูลค่าตาม
ราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

  ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดงัน้ี   

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  - 10 - 25 ปี หรือตามอายสุัญญาเช่า 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร - 10 - 50 ปี  
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - 5 - 30 ปี  
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน - 3 - 19 ปี  
ส่วนปรับปรุงสัญญาเช่า - 3 - 20 ปี  
ยานพาหนะ - 5 - 10 ปี  

  ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

  ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้ง 

  กลุ่มบริษทัตีราคาลินิน เคร่ืองแกว้และเคร่ืองเงินตามยอดคงเหลือจากการตรวจนับซ่ึงกระท าทุกไตรมาส                 
ค่าเคร่ืองแบบและเคร่ืองใชใ้นครัวท่ีซ้ือมาในปีท่ีเปิดด าเนินการ ไดถื้อเป็นมูลค่าหลกัของสินทรัพยน้ี์ การ
ซ้ือเพิ่มเติมในภายหลงัจะถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือมีรายการซ้ือเกิดขึ้น เวน้แต่การซ้ือเพิ่มเติมส าหรับภตัตาคารท่ี
เปิดใหม่ 

กลุ่มบริษทัตดัรายการอุปกรณ์ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือขาดทุนจาก การจ าหน่าย
สินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

5.7 ต้นทุนการกู้ยืม 

 ตน้ทุนการกู้ยืมของเงินกู้ท่ีใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใช้ระยะเวลานาน          
ในการแปลงสภาพใหพ้ร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ั้นจะ
อยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่งประสงค ์ ส่วนตน้ทุนการกูย้มือ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ 
ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดขึ้นจากการกูย้มืนั้น 
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5.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยน์ั้นตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก สินทรัพย์
ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของ
สินทรัพยน์ั้น 

กลุ่มบริษทัตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์ของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้น
เกิดการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัมีดงัน้ี 

 อายกุารใหป้ระโยชน์ 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ - 10 ปี 
ค่าสัญญาสิทธิ - 10 ปี 
ค่าสิทธิแรกเร่ิมรอตดับญัชี - 10 ปี 

5.9 ค่าความนยิม  

 กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่า
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกว่าตน้ทุนการ
รวมธุรกิจ กลุ่มบริษทัจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่น้ีเป็นก าไรในส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที 

 กลุ่มบริษทัแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของ                 
ค่าความนิยมทุกปีหรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดขึ้น 

 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดขึ้นจากการรวมกิจการ
ให้กับหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) ท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และกลุ่มบริษทัจะท าการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ
หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) 
หากมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี กลุ่มบริษทั
จะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน และกลุ่มบริษทัไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุน
จากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 
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5.10 สัญญาเช่า 

กลุ่มบริษทัในฐานะผู้เช่า 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563  

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ก็ต่อเม่ือสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้
สินทรัพยท่ี์ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการบญัชีเดียวส าหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่สัญญา
เช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์า้งอิง
พร้อมใชง้าน) กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ซ่ึงแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงและหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าตามการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า  

สินทรัพย์สิทธิการใช้  

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และ
ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ย
จ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ านวนเงินท่ีจ่าย
ช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหักดว้ยส่ิงจูงใจตาม
สัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้  านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการ
ใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ ดงัน้ี 

ท่ีดินและอาคาร  ตามอายสุัญญาเช่า 

หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของ
สินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซ้ือ ค่าเส่ือมราคาจะค านวณจากอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพย ์
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หนี้สินตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายสุัญญาเช่า 
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงท่ีหักดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผนัแปรท่ี
ขึ้นอยูก่บัดชันีหรืออตัรา จ านวนเงินท่ีคาดว่าจะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใชสิ้ทธิ
ของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อ
การยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้ก าหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษทัจะใช้สิทธิในการยกเลิก
สัญญาเช่า กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเหตุการณ์
หรือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายช าระนั้นไดเ้กิดขึ้น  

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญา
เช่าหรืออตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายช าระหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่า นอกจากน้ี มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่ เม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า หรือการเปล่ียนแปลงในการ
ประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

สัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป
ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า 
ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึก
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือม
ราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า หรืออายขุองสัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะต ่ากวา่  

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทนุตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 
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กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 

สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญา
เช่าเงินทุน ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าเงินทุนเป็นลูกหน้ีดว้ย
จ านวนท่ีเท่ากบัเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีจะไดรั้บตามสัญญา
เช่าและมูลค่าคงเหลือท่ีไม่ไดรั้บการประกนั หลงัจากนั้นจะรับรู้รายไดท้างการเงินตลอดอายุสัญญาเช่าใน
รูปแบบท่ีสะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทนรายงวดคงท่ีของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า 

สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผูเ้ช่าถือเป็น
สัญญาเช่าด าเนินงาน กลุ่มบริษทับนัทึกจ านวนเงินท่ีไดรั้บตามสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นรายไดใ้นส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นจากการไดม้าซ่ึง
สัญญาเช่าด าเนินงานรวมในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยอ์า้งอิงและรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายสุัญญาเช่า
โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดจ้ากสัญญาเช่า  

5.11 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกิจการท่ีเกีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออก
เสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการ
หรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ 

5.12 เงินตราต่างประเทศ 

บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินท่ีใช้
ในการด าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปลี่ยนไดร้วมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 
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5.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะท าการประเมินการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทัหากมีขอ้
บ่งช้ีว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะท าการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม เป็นรายปี                  
กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของ
สินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์
กลุ่มบริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละค านวณคิดลด
เป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนั
ของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณาอยู่ ในการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัทใช้แบบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึ ง
เหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ านวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ย
ตน้ทุนในการจ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนั้นผูซ้ื้อกับผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและ
สามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพยมี์ขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของ
สินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลง
ประมาณการท่ีใช้ก าหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าคร้ัง
ล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มขึ้นจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูง
กว่ามูลค่าตามบัญชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยใ์นงวด            
ก่อน ๆ กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุนทนัที  
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5.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทนุประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนกังาน  

โครงการสมทบเงิน 

กลุ่มบริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสม
และเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพได้แยกออกจาก
สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิด
รายการ 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  

กลุ่มบริษทัมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงกลุ่ม
บริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน  

กลุ่มบริษทัค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้ท าการประเมินภาระผูกพัน
ดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ านวนในก าไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีมีการแกไ้ขโครงการหรือลดขนาด
โครงการ หรือเม่ือกิจการรับรู้ตน้ทนุการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.15 ประมาณการหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดขึ้นแลว้ และมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ือง
ภาระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  
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5.16 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจบุนั 

 กลุ่มบริษทับันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย
ค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้
อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ
ใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน
และจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะไม่มีก าไรทาง
ภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน ์

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ีเกิดขึ้นเก่ียวขอ้งกบั
รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

5.17 เคร่ืองมือทางการเงิน 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการท า
รายการเฉพาะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
อย่างไรก็ตาม ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนัยส าคญั กลุ่มบริษทัจะ
รับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้
รายได ้
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การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที่รับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ี
วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย สินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน และ
ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์าง
การเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิด
กระแสเงินสดท่ีเป็นการรับช าระเพียงเงินต้นและดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวนัท่ีระบุไว้
เท่านั้น  

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการ
ด้อยค่า ทั้ งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดขึ้ นจากการตัดรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการด้อยค่าของ
สินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน    

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตราสารทุน)  

ณ วนัท่ีรับรู้รายการวนัแรก กลุ่มบริษทัสามารถเลือกจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ไดถื้อไวเ้พื่อ
คา้ เป็นตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยไม่สามารถ
เปล่ียนการจดัประเภทในภายหลงัได ้ทั้งน้ี การจดัประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร  

ผลก าไรและขาดทุนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของสินทรัพยท์างการเงินน้ีจะไม่สามารถโอนไป
รับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนไดใ้นภายหลงั  

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดงักล่าวถือเป็นรายไดอ่ื้นในส่วนของก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นการ
ไดรั้บคืนของตน้ทุนการลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินอย่างชดัเจน กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการนั้นในก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

นอกจากน้ี เงินลงทุนในตราทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไม่มี
ขอ้ก าหนดใหป้ระเมินการดอ้ยค่า  
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สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

ทั้งน้ี สินทรัพยท์างการเงินดังกล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อคา้ 
เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ได้เลือกจดัประเภทให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ไดรั้บช าระเพยีงเงินตน้และดอกเบ้ีย 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนถือเป็นรายได้อ่ืนในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน  

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงิน 

ยกเวน้หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกส าหรับหน้ีสินทางการเงินด้วยมูลค่า
ยุติธรรมหักตน้ทุนการท ารายการ และจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าใน
ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการตดั
รายการหน้ีสินทางการเงินและการตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
โดยการค านวณมูลค่าราคาทุนตดัจ าหน่ายค านึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทาง
การเงินในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นได้
ส้ินสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอนความเส่ียง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้่าจะไม่มี
การโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น   

กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีการ
ยกเลิกภาระผูกพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผกูพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมี
อยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้ห้กู ้รายเดียวกันซ่ึงมีข้อก าหนดท่ีแตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไข
ขอ้ก าหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่างเป็นสาระส าคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสิน
ใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นค านวณจากผลต่างของกระแส
เงินสดท่ีจะครบก าหนดช าระตามสัญญากบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บช าระ และคิด
ลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีไดม้า โดยกระแสเงินสดท่ีคาด
วา่จะไดรั้บ รวมถึงกระแสเงินสดท่ีไดม้าจากขายหลกัประกนัท่ีถือไวห้รือส่วนปรับปรุงดา้นเครดิจอ่ืนๆ ซ่ึง
ถือเป็นส่วนหน่ึงของเง่ือนไขตามสัญญา  

ในกรณีท่ีความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิ่มขึ้นอย่างมีนยัส าคญันบัตั้งแต่การรับรู้รายการเร่ิมแรก 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาท่ีอาจจะเกิดขึ้น
ใน 12 เดือนขา้งหนา้ ในขณะท่ีหากความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญันบัตั้งแต่การ
รับรู้รายการเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดขึ้นตลอดอายท่ีุเหลืออยูข่องเคร่ืองมือทางการเงิน  

กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเส่ียงดา้นเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญั เม่ือมีการคา้งช าระการจ่ายเงินตาม
สัญญาเกินกว่า 30 วนั และพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินนั้นมีการผิดสัญญา เม่ือมีการค้างช าระการ
จ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วนั อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษทัอาจพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงิน      
นั้นมีการเพิ่มขึ้นของความเส่ียงด้านเครดิตอย่างมีนัยส าคัญและมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากขอ้มูล
ภายในหรือขอ้มูลภายนอกอ่ืน เช่น อนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตของผูอ้อกตราสาร  

กลุ่มบริษทัใช้วิธีการอย่างง่ายในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับลูกหน้ีการคา้ 
ดังนั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียง
ทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายขุองลูกหน้ี
การค้า โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการ
คาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกิจการคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตาม
สัญญาอีกต่อไป  

การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะน ามาหักกลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ
การเงิน ก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหกักลบจ านวนเงินท่ีรับรู้ และกิจการมี
ความตั้งใจท่ีจะช าระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 
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นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

ลูกหนีก้ารค้า 

ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับ
ผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้ นจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี 

เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือ
ไดจ้ าหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป  

ค) เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะครบก าหนดช าระในหน่ึงปี รวมทั้งท่ีจะถือจนครบก าหนดแสดงมูลค่าตาม
ราคาทุนตดัจ าหน่าย บริษทัฯตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต ่ากว่ามูลค่าตราสารหน้ีตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง ซ่ึงจ านวนท่ีตดัจ าหน่าย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบ้ียรับ 

ง) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงในราคาทุน
สุทธิจากค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (ถา้มี)   

มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท าการ
สุดทา้ยของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีค านวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทย มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง กลุ่มบริษทัจะปรับ
มูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่าง
ระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนหรือแสดง
เป็นองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการโอนเปลี่ยน 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน จะถูก
บนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
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5.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิค
การประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบง่ออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่า
ยติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจ า 

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ีส่งผล
กระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี
เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

สัญญาเช่า  

การก าหนดอายุสัญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทใน
ฐานะผู้เช่า 

ในการก าหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความ
แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดย
ค านึงถึงขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีท าให้เกิดส่ิงจูงใจในทางเศรษฐกิจส าหรับกลุ่ม
บริษทัในการใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น     
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การก าหนดอัตราดอกเบีย้การกู้ยืมส่วนเพ่ิม - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

กลุ่มบริษทัไม่สามารถก าหนดอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า ดงันั้น ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ในการก าหนดอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทัในการคิดลดหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดยอตัรา
ดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีกลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายในการกูย้ืมเงินท่ีจ าเป็นเพื่อให้ไดม้าซ่ึง
สินทรัพยท่ี์มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีคลา้ยคลึง โดยมี
ระยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัท่ีคลา้ยคลึง  

 ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ของเงนิให้กู้ยืม 

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กูย้ืม ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้              
ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากเงินให้กู ้ยืม โดยฝ่ายบริหาร
จ าเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บช าระในอนาคตจากเงินให้กูย้ืมดงักล่าว รวมทั้งการ
พิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสม 

 ค่าความนิยม  

 ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยม ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่าย
บริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์หรือ หน่วยของ
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการค านวณหามูลค่าปัจจุบนัของ
กระแสเงินสดนั้นๆ  

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน  

ในการประเมินค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจใน
การประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพยด์ังกล่าว มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่า
ยติุธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษทัอา้งอิงจากขอ้มูลท่ีมีอยู่เก่ียวกบัธุรกรรมการขายท่ีมี
ผลผูกพนัซ่ึงไดเ้ขา้ท าในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนัส าหรับสินทรัพยท่ี์คลา้ยคลึงกนัหรืออา้งอิง
จากราคาตลาดท่ีสามารถสังเกตได้หักด้วยตน้ทุนส่วนเพิ่มในการจ าหน่ายสินทรัพยน์ั้น ในการประเมิน
มูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์กลุ่มบริษทัใชแ้บบจ าลองการคิดลดกระแสเงินสด ซ่ึงใชข้อ้มูลงบประมาณและ
ไม่รวมถึงการปรับโครงสร้างใด ๆ ท่ีกิจการยงัไม่ไดมี้ผลผูกพนัหรือการลงทุนในอนาคตท่ีส าคญัซ่ึงจะท า
ให้สินทรัพย์นั้ นดีขึ้ น ทั้ งน้ี ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนคืออัตราคิดลดท่ีใช้ใน
แบบจ าลองดังกล่าว ตลอดจนกระแสเงินสดรับในอนาคตท่ีคาดการณ์และอัตราการเติบโตท่ีใช้เพื่อ                    
การคาดการณ์ การประมาณการดงักล่าวส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัย่อยและการ
ร่วมคา้ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าความนิยมซ่ึงกลุ่มบริษทัได้บนัทึกไวใ้นงบการเงิน สมมติฐาน
ส าคญัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนไดเ้ปิดเผยและอธิบายไวใ้นหมายเหต ุ18 และ 19 
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7. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

(หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน                   
เฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ค่าเช่ารับ - - 2,930 2,930 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียรับ - - 144,764 91,905 อิงตามอตัราดอกเบ้ียธนาคาร 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ - - 65,000 179,109 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดจ้ากการค ้าประกนัเงินกู ้ - - 6,385 6,989 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ - - 144,224 985,932 ตามการประกาศจ่ายเงินปันผล 
ดอกเบ้ียจา่ย - - 12,393 18,704 อิงตามอตัราดอกเบ้ียธนาคาร 
ค่าใชจ้่ายอื่น - - 5,775 5,665 ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าจ่าย - - 7,323 6,974 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริหารจดัการ - - 49,187 147,279 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
      
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
ค่าเช่ารับ 100,333 100,333 50,333 50,333 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ 26,436 23,744 26,436 23,744 ตามการประกาศจ่ายเงินปันผล 
ค่าเช่าจ่าย 183,546 183,546 - - ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
      
รายการธุรกิจกบักิจการร่วมคา้      
ดอกเบ้ียรับ 67,698 43,173 - - ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
      
รายการธุรกิจกบับริษทัที่
เก่ียวขอ้งกนั      

ค่าเช่ารับ 14,279 14,279 - - ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ 4,358 9,234 - - ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดอ้ื่น 7,642 16,568 - - ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าจ่าย 674,791 708,293 152,202 131,512 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าไฟฟ้า 24,329 37,200 24,329 37,200 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริหารจดัการ 35,170 33,982 16,081 15,315 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริการทางบญัชี 34,412 32,540 - - ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริการอืน่ 40 17,492 - - ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
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ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียด
ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - กิจการที่
เกี่ยวข้องกนั (หมายเหตุ 10)     
บริษทัยอ่ย - - 39,862 37,257 
บริษทัทีเ่ก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 17,416 20,081 6,189 4,512 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 17,416 20,081 46,051 41,769 

เงินปันผลค้างรับ - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั      

บริษทัยอ่ย - - - 210,000 

รวมเงินปันผลคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 210,000 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการที่
เกี่ยวข้องกนั (หมายเหตุ 25)     
บริษทัยอ่ย - - 11,546 22,028 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 9,363 10,019 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน่ - กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั  9,363 10,019 11,546 22,028 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงค้างของเงินให้กู ้ยืมระยะสั้นและระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 
2562 มีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
เงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (ร้อยละต่อปี)     
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน       
บริษทัยอ่ย 3.0 3.0 - - 33,200 471,103 
เงินให้กู้ยืมระยะยาว       

บริษทัยอ่ย 3.0 3.0 - - 5,117,782 2,505,421 

รวม   - - 5,150,982 2,976,524 
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การเปล่ียนแปลงของเงินให้กู ้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562            
มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั     
บริษัทย่อย     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - - 3,221,224 2,660,501 
เพ่ิมขึ้น - - 6,689,335 4,531,280 
ลดลง - - (3,812,494) (3,970,557) 

รวม - - 6,098,065 3,221,224 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น (2562: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ)  - - (947,083) (244,700) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม - - 5,150,982 2,976,524 

การเปล่ียนแปลงของบัญชีค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นของเงินให้กู ้ยืมแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัและดอกเบ้ียคา้งรับ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - 244,700 
ส ารองผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น  - 702,383 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 - 947,083 
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เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
และ 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
เงินกูย้ืมจากบคุคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั อตัราดอกเบ้ีย                           งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (ร้อยละต่อปี)     
เงินกู้ยืมระยะส้ัน       
บริษทัยอ่ย 1.57 - 3.0 1.65 - 3.0 - - 376,520 520,180 
เงินกู้ยืมระยะยาว       

บุคคลอืน่ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.0 3.0 52,329 52,329 - - 
รวม   52,329 52,329 376,520 520,180 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 
2562  มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
เงินกู้ยืมระยะส้ัน     
บริษัทย่อย     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - - 520,180 414,373 
เพ่ิมขึ้น - - 1,928,220 2,224,071 
ลดลง - - (2,071,880) (2,118,264) 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม - - 376,520 520,180 

เงินกู้ยืมระยะยาว     
บุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกนั     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 52,329 52,329 - - 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 52,329 52,329 - - 
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เงินกูย้มืจากบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน เงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน             
มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 บริษทัยอ่ยดงักล่าวได้
ออกตัว๋สัญญาใช้เงินฉบบัใหม่เพื่อขยายระยะเวลาในการช าระคืนเงินตน้เป็นภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 
หรือเม่ือบริษทัใหญ่ของบริษทัท่ีกูย้ืมสูญเสียการควบคุมในบริษทัท่ีกูย้ืมเงินแลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้น
ก่อน 

หนีสิ้นทางการเงินจากสัญญาเช่าระยะยาว 

รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินทางการเงินจากสัญญาเช่าระยะยาวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
และ 2562 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
หนี้สินทางการเงินจากสัญญาเช่าระยะยาว                 
บริษัทร่วม     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - - - - 
รายการปรับปรุงจากการน ามาตรฐาน     
การรายงานทางการเงินฉบบัใหมม่าใช้
คร้ังแรก 1,879,669 - - - 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม - หลงัปรับปรุง 1,879,669 - - - 
ลดลง (32,597) - - - 
 1,847,072 - - - 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (43,707) - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 1,803,365 - - - 

สัญญาท่ีส าคญักบักจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั 

สัญญาเช่าระยะยาว 

บริษัทฯ 

 โครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว  

ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาต่างตอบแทนระหว่างบริษทัฯกบั บริษทั เซ็นทรัลอินเตอร์พฒันา จ ากดั (“CID”) ซ่ึง
ท าสัญญาเช่าท่ีดินระยะยาวกบัการรถไฟแห่งประเทศไทย (“รฟท.”) บริษทัฯไดรั้บสิทธิในการก่อสร้างอาคาร
โรงแรมบนท่ีดินท่ีเช่าช่วงจาก CID และสามารถด าเนินกิจการโรงแรมเพื่อประโยชน์ของบริษทัฯจนถึงวนัท่ี 
18 ธนัวาคม 2551 สัญญาน้ีต่ออายไุดอี้กคร้ังละ 10 ปี 
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เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2551 ซ่ึงเป็นวนัครบก าหนดของสัญญาต่างตอบแทนดงักล่าว บริษทัฯตอ้งโอนส่ิงปลูก
สร้างบนท่ีดินท่ีเช่าช่วง ส่วนติดตั้งและปรับปรุง รวมถึงอุปกรณ์บางส่วนให้แก่ รฟท. ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิทาง
บญัชี ณ วนัครบก าหนดสัญญาเป็นจ านวน 23.9 ลา้นบาท เป็นผลให้บริษทัฯมีขาดทุนจากการตดัจ าหน่าย
สินทรัพยใ์นจ านวนเดียวกนั 

เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2551 บริษทัฯไดรั้บแจง้จาก CID วา่ CID ไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าท่ีดินและอาคารฉบบัใหม่ 
โดยมีระยะเวลาการเช่า 20 ปีกบั รฟท. แลว้ ดังนั้น บริษทัฯจึงได้เขา้ลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงกบั CID เพื่อ
รักษาสิทธิและยนืยนัการใชสิ้ทธิในการเขา้ท าสัญญาเช่าช่วงใหม่กบั CID โดย CID ไดแ้จง้ใหบ้ริษทัฯจ่ายเงิน
ประกนัสิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว จ านวน 95 ลา้นบาท ในวนัท่ี CID 
เขา้ท าสัญญาเช่ากบั รฟท. 

ในปี 2552 บริษทัฯท าสัญญาเช่าช่วงทรัพยสิ์น ซ่ึงประกอบดว้ย อาคารโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา 
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ และส่วนปรับปรุงอาคารโรงแรม พร้อมทั้งทรัพยสิ์นครุภณัฑ ์กบั CID (“ผูใ้ห้เช่าช่วง”) 
เป็นระยะเวลา 20 ปี และจะส้ินสุดลงในวนัท่ี 18 ธันวาคม 2571 บริษทัฯจะตอ้งจ่ายค่าผลประโยชน์ตอบ
แทนการไดสิ้ทธิเช่าช่วงและค่าเช่าส าหรับการเช่าช่วงสินทรัพยร์ายปีใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าช่วงตลอดอายุสัญญาเช่า
เป็นจ านวนเงินรวม 2,556 ลา้นบาท นอกจากน้ี บริษทัฯจะตอ้งจ่ายค่าเช่าครุภณัฑ์ให้แก่ผูใ้ห้เช่าช่วงตลอด
อายสุัญญาเช่าเป็นจ านวนเงินรวม 31 ลา้นบาท โดยบริษทัฯบนัทึกค่าเช่าครุภณัฑเ์ป็นสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญา
เช่าการเงิน ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษทัฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มาใช้ในปีปัจจุบัน 
บริษัทฯแสดงสิทธิเช่าช่วงและค่าเช่าดังกล่าวเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2563              
(31 ธนัวาคม 2562: แสดงเป็นสิทธิการเช่า) 

ทรัพยสิ์นท่ีเช่าท่ีบริษทัฯไดด้ าเนินการบูรณะพฒันา ปรับปรุงหรือก่อสร้าง แกไ้ข ดดัแปลง ต่อเติม ซ่อมแซม
หรือสร้างทดแทนทรัพยสิ์นเดิมตามสัญญาน้ี ให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ รฟท. ทันทีท่ีมีการด าเนินการ
ดงักล่าวแลว้เสร็จ นอกจากน้ี บริษทัฯตอ้งส่งมอบครุภณัฑท่ี์เช่าตามรายการในสัญญาเช่าให้แก่ รฟท. เม่ือ
ส้ินสุดสัญญาเช่าตามสภาพตามสมควรและอายกุารใชง้านในขณะนั้น 



 36 

บริษัทย่อย 

โครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย 

สญัญาระหวา่งบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย กบักองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 

เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2551 บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ท าสัญญา
ต่างๆ ท่ีเก่ียวกับท่ีดิน และอาคารโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย กบักองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (“CTARAF”) โดยมีสาระส าคญัต่อไปน้ี 

1) บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จ ากัด (“CSBR”) ได้ท าสัญญาเช่าท่ี ดินกับ CTARAF เพื่อให ้
CTARAF เช่าท่ีดินเป็นระยะเวลา 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีคู่สัญญาไดน้ าสัญญาเช่าไปจดทะเบียนการเช่า 
(วนัท่ี 26 กันยายน 2551) ทั้งน้ี CTARAF ตกลงช าระค่าเช่าท่ีดินเป็นจ านวนทั้งส้ิน 1,500 ลา้นบาท 
โดยช าระทั้งจ านวนในวนัจดทะเบียนการเช่า CSBR บนัทึกรายการดงักล่าวเป็นรายไดรั้บล่วงหนา้รอ
การตดับญัชีในงบแสดงฐานะการเงินของบริษทัย่อย และทยอยตดับญัชีเป็นรายได้โดยวิธีเส้นตรง
ตลอดอายสุัญญาเช่า 30 ปี ทั้งน้ี เน่ืองจากกลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่
มาใชใ้นปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทัแสดงรายการดงักล่าวเป็นหน้ีสินทางการเงินจากสัญญาเช่าระยะยาวใน
งบแสดงฐานะการเงินรวม  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2563 (31 ธันวาคม 2562: แสดงเป็นรายได้รับ
ล่วงหนา้รอการตดับญัชี) 

2) บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) (“CPH”) ไดท้ าสัญญาเช่าอาคารส่ิงปลูกสร้างโรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับ CTARAF 
เพื่อให้ CTARAF เช่าเป็นระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วนัท่ีคู่สัญญาไดน้ าสัญญาเช่าไปจดทะเบียนการเช่า 
(วนัท่ี 26 กันยายน 2551) ทั้ งน้ี CTARAF ตกลงช าระค่าเช่าอาคารเป็นจ านวนทั้ งส้ิน 1,510 ล้านบาท    
โดยช าระทั้งจ านวนในวนัจดทะเบียนการเช่า CPH บนัทึกรายการดงักล่าวเป็นรายไดรั้บล่วงหนา้รอการ
ตดับญัชีในงบแสดงฐานะการเงินของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และทยอยตดับญัชีเป็น
รายไดโ้ดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 30 ปี ทั้งน้ี เน่ืองจากกลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัใหม่มาใชใ้นปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทัแสดงรายการดงักล่าวเป็นหน้ีสินทางการเงินจาก
สัญญาเช่าระยะยาวในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 (31 ธันวาคม 2562: 
แสดงเป็นรายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชี) 
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 ภายใตส้ัญญาเช่าอาคารส่ิงปลูกสร้าง CPH ตกลงและรับรองว่า ภายในระยะเวลา 4 ปีนับจากวนัจด
ทะเบียนการเช่า CTARAF จะมีรายไดค้่าเช่าจากการน าทรัพยสิ์นท่ีเช่าไปหาผลประโยชน์ ไม่นอ้ยกว่า
รายไดค้่าเช่าประกันสะสม ตามจ านวนเงินท่ีระบุในสัญญา โดยหาก CTARAF มีรายไดค้่าเช่าสะสม
น้อยกว่ารายได้ค่าเช่าประกันสะสมตามสัญญา CPH ตกลงจะช าระเงินให้ CTARAF ในจ านวน
เท่ากบัส่วนต่างระหวา่งรายไดค้่าเช่าสะสมของกองทุนรวม ลบดว้ยรายไดค้่าเช่าประกนัสะสม  

 เม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม 2551 CPH และ CSBR ได้ท าสัญญาเก่ียวกบัการประกันรายไดข้อง CTARAF 
โดย CSBR ในฐานะผูใ้ห้เช่าท่ีดินซ่ึงได้รับประโยชน์ส่วนหน่ึงจากการเช่าทรัพยสิ์นของ CTARAF 
ตกลงร่วมรับประกนัรายไดค้่าเช่า โดยหาก CPH ตอ้งช าระเงินใดๆ ให้แก่ CTARAF ภายใตเ้ง่ือนไข
การรับประกนัขา้งตน้ CSBR ตกลงจะช าระเงินค่ารับประกนับางส่วนให้แก่ CPH ตามอตัราร้อยละท่ี
ก าหนดในสัญญา 

 ทั้งน้ี หาก CTARAF ประสงค์จะต่ออายุสัญญาเช่าท่ีดิน และสัญญาเช่าอาคาร ตามขอ้ 1) และขอ้ 2) 
ข้างต้น ไปอีกนับจากวนัครบระยะเวลาการเช่า CTARAF ต้องแจ้งความประสงค์ดังกล่าวให้แก่ 
CSBR และ CPH แลว้แต่กรณี ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายในปีท่ี 26 นับจากปีแรกของระยะเวลา
การเช่า และคู่สัญญาจะร่วมกนัเจรจารายละเอียดในการต่ออายุสัญญาเช่าให้แลว้เสร็จภายในปีท่ี 27 
นบัจากปีแรกของระยะเวลาการเช่า 

3) CSBR ได้ท าสัญญาซ้ือขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ท่ีได้ติดตั้ ง ใช้งานอยู่ในโรงแรมเซ็นทารา          
แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย กับ CTARAF โดย CTARAF ตกลงช าระค่าตอบแทนการรับโอน
กรรมสิท ธ์ิในเฟอร์นิ เจอร์และอุปกรณ์ดังกล่ าว เป็นจ านวนเงินทั้ ง ส้ิน  80 ล้านบาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยช าระทั้งจ านวนในวนัโอนกรรมสิทธ์ิ (วนัท่ี 26 กนัยายน 2551) 

4) CTARAF ไดท้ าสัญญาเช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย กบับริษทั 
เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเมน้ท์ จ ากดั (“CSHM”) เพื่อให้เช่าท่ีดิน อาคารและระบบสาธารณูปโภค
และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง และเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์แก่ CSHM เพื่อให้ CSHM ใชใ้นการด าเนินธุรกิจ
โรงแรม โดยมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี นบัจากวนัท่ี 26 กนัยายน 2551 ทั้งน้ี CTARAF ตกลงให้ค  ามัน่แก่ 
CSHM เพื่อให้  CSHM มีสิทธิเช่าทรัพย์ท่ี เช่าต่อไปอีก  3 ปีนับจากวันท่ีครบระยะเวลาการเช่า                      
โดย CSHM ต้องแจ้งให้ CTARAF ทราบถึงการใช้สิทธิตามค ามั่นให้สิทธิการเช่าล่วงหน้าเป็น                     
ลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวนัครบระยะเวลาการเช่า เพื่อเจรจาร่วมกนัในการก าหนด               
ค่าเช่าคงท่ีใหม่ ทั้งน้ี CTARAF สามารถใช้สิทธิระงบัการเช่าโดยแจ้ง CSHM เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ตามสัญญาฉบับน้ี CSHM ตกลงช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน ซ่ึงประกอบด้วย ค่าเช่าคงท่ี ในอตัรารวม 
225 ล้านบาทต่อปี และค่าเช่าผันแปรในอัตราเท่ากับร้อยละ 90 ของก าไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษี                         
คา่เส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 
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 ทั้งน้ี ตามสัญญาเช่าช่วงและสัญญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง CSHM ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญา เช่น      
ส่งมอบเอกสาร และขอ้มูลต่างๆ ตามท่ีระบุในสัญญา เปิดบญัชีและด ารงบญัชีเงินฝากต่างๆ รวมทั้งโอน
สิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากดังกล่าวให้แก่ CTARAF ไม่ก่อหน้ีเพิ่มเติม ขาย จ าหน่าย ให้เช่า             
ก่อภาระผูกพนัในทรัพยสิ์นไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ให้เงินกู ้ลงทุนใดๆ ยกเวน้ไดรั้บความยินยอม
เป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก CTARAF 

 แต่ในกรณีท่ี CSHM แสดงให้ CTARAF เห็นได้ว่ามีเหตุการณ์ใดๆ เป็นเหตุการณ์ท่ีไม่อยู่ภายใตก้าร
ควบคุมหรือป้องกันของ CSHM และเหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ
โรงแรมของ CSHM ในทางลบอย่างมีนัยส าคญั โดยเหตุการณ์ดงักล่าวเกิดขึ้นเป็นกรณีชัว่คราว (“กรณี
เหตุสุดวิสัยชั่วคราว”) และส่งผลให้ CSHM ไม่สามารถช าระค่าเช่าคงท่ีให้แก่ CTARAF ตามจ านวน
และระยะเวลาท่ีก าหนดในสัญญาเช่าช่วง ให้ CSHM ช าระค่าเช่าให้แก่ CTARAF ในจ านวนเท่ากับ        
ร้อยละ 100 ของก าไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (“EBITDA”) ท่ีค  านวณได้
จากการประกอบธุรกิจโรงแรม ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวโดยไม่ถือวา่ CSHM เป็นผูผ้ิดนดัช าระหน้ี 

 เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2557 CSHM ได้มีหนังสือแสดงเจตนาใช้สิทธิเช่าโครงการโรงแรมเซ็นทารา       
แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย ต่อไปอีกตามท่ีก าหนดในเง่ือนไขเก่ียวกบัการต่ออายสุัญญาเช่าช่วง ซ่ึงสัญญา
เช่าดังกล่าวส้ินสุดในวนัท่ี  25 กันยายน 2557 ต่อมาในวันท่ี 23 กันยายน 2557 บริษัทจัดการของ 
CTARAF ไดแ้จง้ให้ CSHM ทราบว่า CTARAF และ CSHM ตอ้งร่วมกนัตกลงอตัราค่าเช่าคงท่ีใหม่ใน
การต่ออายุสัญญาเช่าช่วง โดยบริษทัจดัการของ CTARAF ได้ยืนยนัอตัราค่าเช่าใหม่ให้เป็นไปตาม
อัตราค่าเช่าเดิม แต่ CSHM เสนออัตราค่าเช่าจ านวนเท่ากับร้อยละ 100 ของ EBITDA ดังนั้น บริษัท
จดัการของ CTARAF และ CSHM จึงยงัไม่สามารถตกลงอตัราค่าเช่าใหม่ร่วมกนัได ้

 เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2558 บริษทัจดัการของ CTARAF ไดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ว่า ในการต่ออายุสัญญาเช่าช่วงซ่ึงส้ินสุดในเดือนกันยายน 2557 นั้น CTARAF และ CSHM ยงัคงไม่
สามารถตกลงอตัราค่าเช่าร่วมกนัได ้ 

 เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2558 บริษทัจดัการของ CTARAF ไดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ว่าบริษทัจดัการได้ด าเนินการประกาศการสรรหาผูเ้ช่าช่วงโรงแรมและก าหนดให้ผูส้นใจเขา้ยื่นซอง
ประมูล ทั้ งน้ี เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2558 บริษัทจัดการได้ตรวจสอบเอกสารซองประมูลของผูเ้ข้า
ประมูลท่ีได้ยื่นมาทั้งหมด ซ่ึงข้อเสนอน้ียงัไม่เป็นประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดส าหรับกองทุนและ/หรือผูถื้อ
หน่วยลงทุน กองทุนจึงใชสิ้ทธิไม่เลือกผูย้ืน่ซองประมูลในการประมูลคร้ังน้ี  
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 เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2560 บริษทัจดัการของ CTARAF ไดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ว่าบริษทัจัดการอยู่ระหว่างด าเนินการสรรหาข้อเสนอการเช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทารา             
แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย เพิ่มเติมนอกเหนือจากทางเลือกทั้ง 3 ทางเลือกท่ีเสนอในการประชุมผูถื้อ
หน่วยลงทุนเม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2559 โดยมีก าหนดการยืน่ขอ้เสนอในวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2560  

 เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2560 บริษทัจดัการของ CTARAF ไดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เร่ืองมติท่ีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนโดย 1) รับทราบรายงานความคืบหน้าการด าเนินการต่างๆ 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
เช่าส าหรับระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 26 กนัยายน 2557 จนถึงวนัท่ีกองทุนรวมลงนามในสัญญาเช่าช่วงฉบบั
ใหม่กับ CSHM ในอัตราร้อยละ 100 ของ EBITDA ท่ีค  านวณได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรม                
เซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย ระหว่างช่วงระยะเวลาดงักล่าว และ 3) มีมติอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติม
โครงการจดัการกองทุนรวม ทั้งน้ีสัญญาเช่าช่วงฉบบัใหม่ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวได้
จดัท าและมีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ทั้งน้ี CPH ได้เขา้ท าสัญญาค ้าประกันกับ CTARAF 
เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติหน้าท่ีของ CSHM ตามสัญญาเช่าช่วง ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขและ
ขอ้ก าหนดหน่ึงภายใตส้ัญญาเช่าช่วงฉบบัใหม่ 

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2548 บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จ ากดั (“CWH”) ไดท้ าสัญญาเช่าช่วงท่ีดินและอาคาร
ในส่วนของโรงแรมจากกองทุนรวมธุรกิจไทย 4 (“กองทุน”) เพื่อพฒันาและใช้ประกอบการด าเนินธุรกิจ
เก่ียวกับโรงแรมหรือธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง CWH ต้องจ่ายค่าเช่าและค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี
อาคารศูนยก์ารคา้ล่วงหน้า รวมถึงค่าเช่ารายปีให้แก่กองทุนตลอดอายุของสัญญาซ่ึงส้ินสุดวนัท่ี 22 ธันวาคม 
2575 เป็นจ านวนเงิน 1,198.8 ลา้นบาท ทั้งน้ี CWH ไดช้ าระค่าเช่าล่วงหน้าเม่ือลงนามในสัญญาเป็นจ านวนเงิน 
275 ลา้นบาท และไดจ่้ายค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีอาคารศูนยก์ารคา้เป็นจ านวน 10 ลา้นบาท โดย
บนัทึกเป็นสิทธิการเช่าในงบแสดงฐานะการเงิน ทั้งน้ี เน่ืองจากกลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่มาใช้ในปีปัจจุบนั CWH แสดงรายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้นงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (31 ธนัวาคม 2562: แสดงเป็นสิทธิการเช่า) 

สัญญาขา้งตน้ก าหนดใหอ้าคารและส่ิงปลูกสร้างใด ๆ ท่ี CWH ไดซ่้อมแซม ปรับปรุงหรือก่อสร้างขึ้นบนท่ีดิน
ท่ีเช่าช่วงให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของเจา้ของทรัพยสิ์นคือส านักงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ทนัทีท่ีการ
ซ่อมแซม ปรับปรุงหรือก่อสร้างดงักล่าวเสร็จส้ิน 
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บริษัท โคซ่ี โฮเต็ล จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2559 บริษทั โคซ่ี โฮเต็ล จ ากัด (“COSI”) ได้ท าสัญญาเช่าช่วงท่ีดินโครงการเซ็นทรัล     
เฟสติวัล สมุย จากบริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จ ากัด (“CTW”) เพื่อพัฒนาโรงแรมโคซ่ี สมุย COSI ต้องจ่าย
ค่าตอบแทนการเช่าช่วงท่ีดินเป็นจ านวนเงินรวม 62 ลา้นบาท ตลอดระยะเวลาการเช่าช่วง 37 ปี 2 เดือน ทั้งน้ี 
เน่ืองจากกลุ่มบริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มาใช้ใน ปีปัจจุบัน  COSI                        
แสดงรายการดังกล่าวเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
(2562: แสดงเป็นสิทธิการเช่า) 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 บริษทั โคซ่ี โฮเต็ล จ ากัด (“COSI”) ได้ท าสัญญาเช่าช่วงท่ีดินเป็นระยะเวลา 30 ปี 
จากบริษทั เพลินฤดี จ ากดั เพื่อพฒันาโรงแรมโคซ่ี ท่าแพ โดยตอ้งจ่ายค่าตอบแทนการเช่าท่ีดินเป็นจ านวนเงิน
รวม 13.6 ลา้นบาท และตอ้งจ่ายค่าเช่าท่ีดินและค่าบริการตลอดอายุสัญญาเป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 135.5 
ลา้นบาท ทั้งน้ี เน่ืองจากกลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่มาใช้ในปีปัจจุบนั COSI 
แสดงรายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี                 
31 ธนัวาคม 2563 (2562: แสดงเป็นสิทธิการเช่า) 

Centara Osaka Japan Kabushiki Kaisha 

เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2563 Centara Osaka Japan Kabushiki Kaisha (บริษทัย่อยทางออ้มในต่างประเทศ)  
ไดท้ าสัญญาเช่าอาคารกบั Centara Osaka Tokutei Mokuteki Kaisha (กิจการร่วมคา้) โดยสัญญาดังกล่าวมี
ระยะเวลา 50 ปี 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม 2566 หรือวนัท่ีส่งมอบอาคารโรงแรม แลว้แต่อย่างใดจะ  
เกิดก่อน ซ่ึงบริษทัย่อยดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่าเช่ารายเดือนเป็นอตัราคงท่ีและแปรผนัตามอตัราท่ีก าหนดใน
สัญญา 

สัญญาบริการระยะยาว 

บริษัทฯ 

เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2551 บริษทัฯไดท้ าสัญญาการจดัการกับบริษทั เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเมน้ท ์
จ ากัด เพื่อให้บริการบริหารงานโรงแรมเป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวนัท่ีในสัญญา บริษัทฯจะได้รับ
คา่ตอบแทนการจดัการในอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา 

เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2557 บริษทัฯไดท้ าสัญญาการบริการกบับริษทั ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนทส์โตร์ จ ากดั 
มีก าหนด 1 ปี เพื่อรับข้อมูลทางธุรกิจและค าแนะน าต่าง ๆ อันเก่ียวกับการตัดสินใจท่ีเป็นประโยชน์ 
บริษทัฯตกลงจ่ายค่าบริการในอตัราเดือนละ 1 ลา้นบาท สัญญาดงักล่าวสามารถต่ออายุอตัโนมติัไดทุ้ก 1 ปี 
โดยท่ีอตัราค่าบริการจะเพิ่มขึ้นในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี 
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เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2559 บริษทัฯไดท้ าสัญญาค่าตอบแทนการจดัการกบับริษทั เซ็นทารา อินเตอร์เนชัน่แนล 
แมนเนจเมน้ท์ จ ากัด โดยสัญญาดังกล่าวมีผลบงัคบัใช้จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะยกเลิกสัญญาหรือหยุด
ด าเนินกิจการ ค่าตอบแทนการจัดการดังกล่าวมีก าหนดช าระเป็นรายเดือน และบริษัทฯจะได้รับ
ค่าตอบแทนการจดัการในอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯได้
แจง้ยกเลิกสัญญาต่อคู่สัญญา ดงันั้นสัญญาดงักล่าวจึงมีผลส้ินสุดในวนัท่ีแจง้ยกเลิก 

เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2560 บริษทัฯไดท้ าสัญญาค่าตอบแทนการจดัการกบับริษทั เซ็นทารา อินเตอร์เนชัน่แนล 
แมนเนจเมน้ท์ (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษทั เซ็นทารา แมนเนจเม้นท์ เฮดควอเตอร์ จ ากดั โดยสัญญา
ดงักล่าวมีผลบงัคบัใชจ้นกวา่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะยกเลิกสัญญาหรือหยดุด าเนินกิจการ ค่าตอบแทนการจดัการ
ดงักล่าวมีก าหนดช าระเป็นรายเดือน และบริษทัฯจะไดรั้บค่าตอบแทนการจดัการในอตัราท่ีก าหนดไวใ้น
สัญญา ต่อมาเม่ือวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯไดแ้จง้ยกเลิกสัญญากบับริษทั เซ็นทารา อินเตอร์เนชั่นแนล 
แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด ดังนั้ นสัญญาดังกล่าวกับบริษัท เซ็นทารา อินเตอร์เนชั่นแนล                 
แมนเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั จึงมีผลส้ินสุดในวนัท่ีแจง้ยกเลิก 

เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯไดท้ าสัญญาใหค้  าปรึกษาทางการเงินและการบริหารกบับริษทั เซ็นทรัล 
เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั (“CRG”) เพื่อให้บริการให้ค  าปรึกษา ตลอดจนแนะน าเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ
อาหารของ CRG โดยบริษทัฯได้รับค่าตอบแทนการจดัการเป็นรายไตรมาสๆ ละ 1.25 ลา้นบาท สัญญา
ดงักล่าวมีก าหนดระยะเวลา 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงคู่สัญญา
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดก่้อนครบก าหนดดงักล่าว โดยจะตอ้งบอกกล่าวเป็นหนงัสือให้อีก
ฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั โดยสัญญาดงักล่าวสามารถต่ออายุอตัโนมติัไดทุ้ก 1 ปี 

เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 บริษทัฯได้ท าสัญญาบริการกับบริษทั เซ็นทารา แมนเนจเม้นท์ เฮดควอเตอร์ 
จ ากัด เพื่อให้บริการการก ากับดูแล สั่งการ และควบคุมการด าเนินงานของโรงแรมภายใต้ช่ือโรงแรม       
บริษทัฯจะจ่ายค่าตอบแทนการบริการในอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา โดยสัญญาจะมีระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี   
1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยสัญญาดงักล่าวสามารถต่ออายอุตัโนมติัไดทุ้ก 1 ปี  

บริษทัย่อย 

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จ ากัด (“CHY”) ได้ท าสัญญาให้เช่าและให้บริการกบับริษทั สรรพสินคา้
เซ็นทรัล จ ากดั มีก าหนดเวลา 30 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2567 โดยบริษทั สรรพสินคา้เซ็นทรัล จ ากดั 
ได้ตกลงเช่าส่วนหน่ึงของอาคารของ CHY เพื่อใช้ประกอบกิจการศูนยก์ารค้า โดย CHY มีรายได้รวม
ประมาณ 428 ลา้นบาท ตลอดอายุของสัญญา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 รายไดรั้บล่วงหนา้รอการตดับญัชีมี
จ านวน 54.7 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 69.0 ลา้นบาท) ในงบการเงินรวม 
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เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2555 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั (“CRG’’) ไดท้ าสัญญาการบริการกบั
บริษทั ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนทส์โตร์ จ ากดั มีก าหนด 1 ปี เพื่อรับขอ้มูลทางธุรกิจและค าแนะน าต่างๆ อนั
เก่ียวกบัการตดัสินใจท่ีเป็นประโยชน์ โดย CRG ตกลงจ่ายค่าบริการในอตัราเดือนละ 500,000 บาท สัญญา
ดงักล่าวสามารถต่ออายอุตัโนมติัไดทุ้ก 1 ปี โดยท่ีอตัราค่าบริการจะเพิ่มขึ้นในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี 

เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2558 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด (“CRG”) ได้ท าสัญญาให้ค  าปรึกษา
ปัญหากฎหมายกับบริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จ ากัด เพื่อรับค าปรึกษา ค าช้ีแจง ค าแนะน า      
ในปัญหากฎหมายตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายและกฎหมายอ่ืน โดยเนน้เฉพาะขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งใน
การประกอบธุรกิจของ CRG โดยตกลงจ่ายค่าบริการในอตัราเดือนละ 73,000 บาท สัญญาดงักล่าวมีก าหนด 1 ปี 
โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เวน้แต่โดยพฤติการณ์ของคู่สัญญาไดมี้
การหารือ และให้ค  าปรึกษาภายใตเ้จตนาแห่งสัญญาน้ีต่อเน่ืองกนัไปโดยมิได้ท าสัญญาใหม่ ให้ถือว่าได้
เร่ิมท าสัญญาโดยไม่ก าหนดเวลา และให้เป็นสิทธิของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงบอกเลิกสัญญาได ้แต่ตอ้ง
บอกล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ต่อมาในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 CRG ไดท้ าการต่อสัญญาบริการดงักล่าว โดย
มีก าหนด 2 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดย CRG ตกลงจ่ายค่าบริการในอตัรา
เดือนละ 77,000 บาท 

เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2560 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั (“CRG’’) ไดท้ าสัญญาบริการกบับริษทั 
ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จ ากดั โดยสัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2559 จนถึง
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และสามารถต่ออายุได้อีกคราวละ 3 ปี เพื่อรับบริการด้านการเงินและการบญัชี 
ค่าตอบแทนเป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา โดยท่ีอตัราค่าบริการจะเพิ่มขึ้นในอตัราร้อยละ 5.7 ต่อปี 

เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั (“CRG”) ไดท้ าสัญญาให้บริการบริหาร
จดัการด้านทรัพยากรบุคคลกับบริษทั ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จ ากัด เพื่อรับบริการการบริหาร
จดัการดา้นทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการเติบโตของธุรกิจ โดยตกลงจ่ายค่าบริการ
ตามท่ีก าหนดในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีก าหนด 1 ปี นับตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 จนถึงวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 หากมิไดมี้การแจง้บอกเลิกสัญญาจากฝ่ายใดล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ใหถื้อวา่สัญญาน้ีได้
ต่ออายอุอกไปอีกคราวละ 1 ปี ดว้ยความตกลงและเง่ือนไขเดิมทุกประการ ยกเวน้เร่ืองอตัราค่าบริการซ่ึงทั้ง
สองฝ่ายอาจจะไดมี้การตกลงกนัใหม่ 

สัญญาเช่าและบริการระยะยาว 

บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั (“CRG”) มีสัญญาเช่าและบริการระยะยาวกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เป็นเวลา 3 - 30 ปี จนถึงปี 2566 ตามเง่ือนไขของสัญญา CRG จะตอ้งจ่ายค่าเช่าและบริการเป็นยอดคงท่ี   
รายเดือนหรือคิดเป็นร้อยละของยอดขาย 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีให้แก่
กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัตอ่ไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 82 100 82 100 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 3 3 3 3 

รวม 85 103 85 103 

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
เงินสด 71,554 95,317 1,725 1,516 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 395,637 420,210 182,724 62,489 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 2,266,519 502,454 - - 
เงินฝากประจ าท่ีถึงก าหนดจ่ายคนืภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน - 1,005,720 - - 

รวม 2,733,710 2,023,701 184,449 64,005 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินฝากธนาคารมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.13 ถึง 1.4 ต่อปี (2562: ร้อยละ 
0.13 ถึง 1.55 ต่อปี) 

9. เงินลงทุนช่ัวคราว  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เงินลงทุนชัว่คราวประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2563 2562 

เงินฝากประจ าท่ีถึงก าหนดจ่ายคืนภายใน 6 เดือน - 787,939 

รวม - 787,939 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 1.45 ถึง 1.80 ต่อปี ทั้งน้ี เน่ืองจาก
กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มาใช้ในปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทัแสดงรายการ
ดงักล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

10. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 31,200 241,512 7,456 51,969 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 20,224 62,006 4,304 16,699 
3 - 6 เดือน 8,404 9,989 807 313 
6 - 12 เดือน 24,069 3,069 455 85 

มากกว่า 12 เดือน 21,274 11,434 5,791 4,158 
รวม 105,171 328,010 18,813 73,224 
หกั: คา่เผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น (2562: คา่เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ)  (17,180) (14,689) (4,147) (4,074) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั สุทธิ 87,991 313,321 14,666 69,150 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 87,991 313,321 14,666 69,150 
ลูกหน้ีอืน่     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17,416 20,081 46,051 41,769 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 425,567 366,282 24,155 29,195 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 50,516 71,202 13,972 22,299 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 10,147 1,136 - - 

รวม 503,646 458,701 84,178 93,263 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น (2562: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ)  (77,273) (7,518) (19,038) (7,518) 

รวมลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั สุทธิ 426,373 451,183 65,140 85,745 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  514,364 764,504 79,806 154,895 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน           
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 97,098 11,592 
ส ารองผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (2,645) 11,593 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 94,453 23,185 

11. สินค้าคงเหลือ 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
อาหารและเคร่ืองด่ืม 57,778 76,072 12,520 17,213 
วตัถุดิบ 439,566 488,794 - - 
งานระหว่างท า 15,713 18,994 - - 
สินคา้ส าเร็จรูป 4,296 8,421 - - 
วสัดุส้ินเปลือง 257,874 268,741 9,931 10,943 
อื่นๆ 11,105 14,737 1,164 1,241 

 786,332 875,759 23,615 29,397 
หกั: ค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั (4,582) (4,267) - - 

สินค้าคงเหลือสุทธ ิ 781,750 871,492 23,615 29,397 
     
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือทีบ่ันทกึเป็นค่าใช้จ่าย
และได้รวมในบญัชีต้นทุนขาย     

-  ตน้ทุนขาย 3,939,347 5,155,621 138,432 290,594 
-  การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บ  315 1,736 - - 

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือสุทธ ิ 3,939,662 5,157,357 138,432 290,594 
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12. สินทรัพย์ทางการเงนิหมุนเวยีนอ่ืน 

   (หน่วย: พนับาท) 
 31 ธนัวาคม 2563 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

เงินฝากประจ าท่ีถึงก าหนดจ่ายคืนภายใน 6 เดือน 90,111 - 

รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 90,111 - 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.75 ต่อปี  

13. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลถูกหกั ณ ท่ีจา่ยและ     
   ลูกหน้ีภาษีมูลค่าเพ่ิม 227,833 154,972 34,792 26,516 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 30,733 57,651 3,586 2,515 
อื่นๆ  27,286 961 117 138 

รวมสินทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน 285,852 213,584 38,495 29,169 

 14. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
บริษทัร่วม     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 524,125 533,619 518,139 527,635 
ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 30,168 31,004 - - 
รับคนืมูลค่าหน่วยลงทุน (14,662) (16,754) (14,662) (16,754) 
เงินปันผลรับ (26,436) (23,744) - - 
คา่เผื่อการดอ้ยคา่ของเงินลงทุน - - 3,734 7,258 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 513,195 524,125 507,211 518,139 

ไม่มีการซ้ือและจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 และเงินปันผลรับส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งขึ้น 
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทนุ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

เงินปันผลรับ              
ส าหรับปี 

   2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)         

กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและ  
รีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 

ลงทุนในสิทธิ                 
การเช่า
อสังหาริมทรัพย ์

ไทย 25.3 25.3 2,920,512 2,978,368 739,276 753,937 513,195 524,125 26,436 23,744 

รวม       739,276 753,937 513,195 524,125 26,436 23,744 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีราคาปิดอยู่ท่ี 5.05 บาท (2562: 5.70 บาท) มูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนในกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราเท่ากบั 410 ลา้นบาท (2562: 462 ลา้นบาท) 
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   (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 

บริษทั 
 

ลกัษณะธุรกิจ 

 
จดัตั้งขึ้น 
ในประเทศ 

 
 

สัดส่วนเงินลงทุน ทุนช าระแลว้ 

 
 

ราคาทุน 

 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ

เงินลงทุน 
มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 
เงินปันผลรับ               
ส าหรับปี 

   2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)           

กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์
โรงแรมและรีสอร์ทใน
เครือเซ็นทารา 

ลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย ์

ไทย 25.3 25.3 2,920,512 2,978,368 739,276 753,937 (232,064) (235,798) 507,211 518,139 26,436 23,744 

รวม       739,276 753,937 (232,064) (235,798) 507,211 518,139 26,436 23,744 

บริษทัฯตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมโดยพิจารณาจากมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 
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15. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

15.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกจิการมีรายละเอยีดดังต่อไปนี ้

(หน่วย: พนับาท) 
บริษทั ทนุช าระแลว้ สัดส่วนการลงทุน ราคาทุน ค่าเผื่อการดอ้ยค่า ราคาทุน - สุทธิ เงินปันผลรับส าหรับปี 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)         
บริษัทย่อยทางตรง             
บริษทั เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จ ากดั 670,000 670,000 100 100 814,383 814,383 - - 814,383 814,383 - 174,200 
บริษทั เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จ ากดั 37,500 37,500 100 100 76,500 76,500 - - 76,500 76,500 - 10,500 
บริษทั เซ็นทรัลกระบ่ี เบย ์รีสอร์ท จ ากดั 500,000 500,000 100 100 500,000 500,000 - - 500,000 500,000 - - 
บริษทั เซ็นทรัลหวัหินบีช รีสอร์ท จ ากดั 185,000 185,000 63.9 63.9 198,905 198,905 (30,000) - 168,905 198,905 47,324 94,648 
บริษทั โรงแรม เซ็นทรัลเวิลด ์จ ากดั 1,800,000 1,800,000 100 100 1,800,000 1,800,000 - - 1,800,000 1,800,000 - - 
บริษทั โรงแรม เซ็นทรัลเกาะกูด จ ากดั 120,000 120,000 100 100 120,000 120,000 - - 120,000 120,000 - - 
บริษทั เซ็นทรัล โฮเต็ลแมนเนชเมน้ท ์จ ากดั 250,000 250,000 100 100 250,000 250,000 - - 250,000 250,000 96,900 - 
บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั 620,000 620,000 100 100 669,607 669,607 - - 669,607 669,607 - 210,000 
บริษทั ทริปเปิลไนน์ เดคคอร์ จ ากดั 80,000 80,000 100 100 80,000 80,000 - - 80,000 80,000 - - 
บริษทั เซ็นทรัลสมุย โฮเต็ลแมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 1,250 1,250 100 100 1,250 1,250 (1,250) (1,250) - - - - 
บริษทั เซ็นทารา อินเตอร์เนชัน่แนล                 

แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 150,000 150,000 100 100 150,000 150,000 - - 150,000 150,000 - 37,500 
บริษทั เอส. พี. เรียลต้ี หาดฝร่ัง รีสอร์ท จ ากดั 88,500 88,500 100 100 88,500 88,500 - - 88,500 88,500 - - 
บริษทั เอส. พี. เรียลต้ี พทัยา บีช จ ากดั 80,000 80,000 100 100 80,000 80,000 - - 80,000 80,000 - - 
บริษทั รีเฟรช โซน จ ากดั 1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 (1,000) (1,000) - - - - 
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(หน่วย: พนับาท) 
บริษทั ทุนช าระแลว้ สัดส่วนการลงทุน ราคาทุน ค่าเผื่อการดอ้ยค่า ราคาทุน - สุทธิ เงินปันผลรับส าหรับปี 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)         
บริษัทย่อยทางตรง (ต่อ)             
บริษทั เซ็นทรัล บางกอก คอนเวนชัน่            

และเอก็ซิบิชัน่ จ ากดั    1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 - - 1,000 1,000 - - 
บริษทั เซ็นทารา อินเตอร์เนชัน่แนล 
  แมนเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั 25,000 25,000 100 100 25,000 25,000 - - 25,000 25,000 - 9,000 
บริษทั โรงแรมกะรนภูเก็ต จ ากดั 520,000 520,000 99.3 99.3 479,187 479,187 - - 479,187 479,187 - 82,624 
บริษทั โคซ่ี โฮเตล็ จ ากดั 500,000 500,000 100 100 500,000 500,000 (129,000) - 371,000 500,000 - - 
บริษทั เซ็นทารา อิมพอร์ต- เอก็ซพอร์ต จ ากดั 1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 - - 1,000 1,000 - - 
บริษทั โคซ่ี โฮเตล็ แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 1,250 1,250 100 100 1,250 1,250 - - 1,250 1,250 - - 
บริษทั เซ็นทาราลอยลัต้ี มาร์เก็ตต้ิง จ ากดั 12,500 12,500 100 100 12,500 12,500 - - 12,500 12,500 - 12,500 
บริษทั ศูนยก์ารเรียนรู้เซ็นทารา จ ากดั 2,500 2,500 100 100 2,500 2,500 - - 2,500 2,500 - - 
บริษทั โรงแรมกะตะภูเก็ต จ ากดั 120,000 120,000 99 99 170,000 170,000 - - 170,000 170,000 - 23,760 
บริษทั เซ็นทารา แมนเนจเมน้ท ์เฮดควอเตอร์ 
จ ากดั 210,000 210,000 100 100 210,000 210,000 - - 210,000 210,000 - 331,200 

บริษทั เซ็นทรัล เซาท ์พทัยา จ ากดั 1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 - - 1,000 1,000 - - 
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(หน่วย: พนับาท) 
บริษทั ทุนช าระแลว้ สัดส่วนการลงทุน ราคาทุน ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า ราคาทุน - สุทธิ เงินปันผลรับส าหรับปี 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)         
บริษทัย่อยทางอ้อม             
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จ ากดั 145,000 145,000 100 100 - - - - - - - - 
บริษทั เซ็นทรัลสมุยวิลเลจ จ ากดั 55,000 55,000 100 100 - - - - - - - - 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลแม่สอดฮิลล ์จ ากดั 190,000 190,000 98.4 98.4 - - - - - - - - 
บริษทั ซีอาร์จี แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั 160,000 160,000 100 100 - - - - - - - - 
บริษทั เซ็นทรัลบริการ ซกัรีด จ ากดั 1,500 1,500 100 100 - - - - - - - - 
บริษทั ซีอาร์จี อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ด จ ากดั 179,760 179,760 100 100 - - - - - - - - 
บริษทั เอส.พี. เรียลต้ีลนัตาบีช จ ากดั 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. 65,696 65,696 100 100 - - - - - - - - 
CIM for Hotel Management - Egypt, S.A.E. 577 577 100 100 - - - - - - - - 
Centara Capital Limited 782,434 782,434 100 100 - - - - - - - - 
Lagoon Assets Private Limited 1,070 1,070 100 100 - - - - - - - - 
Centara Singapore Private Limited 982,570 30,285 100 100 - - - - - - - - 
Centara Lagoon Private Limited - - 100 100 - - - - - - - - 
Centara Japan Capital Godo Kaisha 29,568 - 100 100 - - - - - - - - 
Centara Osaka Japan Kabushiki Kaisha 28,832 - 100 - - - - - - - - - 
Central Restaurants Group (HK) Limited - - 100 100 - - - - - - - - 
Central Restaurants Group (Vietnam) 

Company Limited 30,891 - 100 - - - - - - - - - 
บริษทั บราวน์ ดีเซิร์ท จ ากดั 9,398 - 51 - - - - - - - - - 

รวม     6,233,582 6,233,582 (161,250) (2,250) 6,072,332 6,231,332 144,224 985,932 
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15.2 รายละเอยีดของบริษัทย่อยซ่ึงมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคัญ   

             (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั 

สัดส่วนท่ีถือโดย 
ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ

ควบคุมในบริษทัยอ่ยสะสม 

ก าไร(ขาดทุน)ท่ีแบ่งให้กบั
ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจ
ควบคุมในบริษทัยอ่ยใน

ระหว่างปี 

เงินปันผลจ่ายให้กบั                  
ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจ
ควบคุมในระหว่างปี 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุ้นโดยตรง         
บริษทัเซ็นทรัลหวัหิน บีชรีสอร์ท จ ากดั 36.05 36.05 40,766 79,728 (11,996) 38,820 26,676 62,564 
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดย บริษทั เซ็นทารา อินเตอร์เนชัน่แนล 
แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั         

Centara Maldives Pvt. Ltd. 25.00 25.00 165,169 218,342 (33,075) 31,166 - 31,282 
R.M.L Leisure Pvt. Ltd. 26.00 26.00 (69,689) 37,500 (73,768) (5,682) - - 
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15.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคัญ ซ่ึงเป็นข้อมูลก่อนการตัดรายการระหว่างกนั  

สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 บริษทัเซ็นทรัล           

หวัหินบีชรีสอร์ท 
จ ากดั 

Centara Maldives Pvt. 
Ltd. 

R.M.L Leisure Pvt. 
Ltd. 

บริษทัยอ่ยอื่นท่ีไม่มี
สาระส าคญั 

ตดัรายการ              
ระหว่างกนั รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 36.05 36.05 25 25 26 26       
สินทรัพยห์มนุเวียน 101,370 258,267 110,179 183,702 130,669 108,684       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 177,173 84,946 1,989,546 988,099 1,384,338 1,006,916       

หน้ีสินหมุนเวียน (112,824) (99,706) (188,589) (172,232) (836,493) (584,332)       

หน้ีสินไม่หมุนเวียน (52,638) (22,349) (1,250,461) (126,200) (946,547) (387,038)       

สินทรัพย์สุทธ ิ 113,081 221,158 660,675 873,369 (268,033) 144,230       

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ             

   ควบคุม 40,766 79,728 165,169 218,342 (69,689) 37,500 25,981 7,179 130,560 130,568 292,787 473,317 
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สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 บริษทัเซ็นทรัล           

หวัหินบีชรีสอร์ท 
จ ากดั 

Centara Maldives Pvt. 
Ltd. 

R.M.L Leisure Pvt. 
Ltd. 

บริษทัยอ่ยอื่นท่ีไม่มี
สาระส าคญั 

ตดัรายการ              
ระหว่างกนั รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รายได ้ 277,258 630,273 228,394 729,219 215,617 750,406       
ก าไร(ขาดทุน) (33,276) 107,685 (132,300) 124,666 (283,725) (21,852)       

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น (801) - 3,212 (65,597) 6,098 (28,077)       

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (34,077) 107,685 (129,088) 59,069 (277,627) (49,929)       
ก าไร(ขาดทุน)ท่ีแบ่งให้กับส่วนได้เสียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุม (11,996) 38,820 (33,075) 31,166 (73,768) (5,682) (3,698) 638 - - (122,537) 64,942 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นท่ีแบ่งให้กับส่วนได้
เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ (289) - 803 (16,399) 1,585 (7,300) (12) - - - 2,087 (23,699) 
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สรุปรายการกระแสเงินสด 

 (หน่วย: พนับาท) 
 บริษทัเซ็นทรัล           

หวัหินบีชรีสอร์ท จ ากดั 
Centara Maldives Pvt. 

Ltd. 
R.M.L Leisure Pvt. 

Ltd. 
บริษทัยอ่ยอืน่ท่ีไม่มี

สาระส าคญั 
ตดัรายการ              
ระหว่างกนั รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
กระแสเงินสดจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (49,078) 133,841 (7,151) 344,830 (135,000) 125,161       
กระแสเงินสดจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน 124,899 11,445 (7,303) (37,746) (29,097) (45,723)       

กระแสเงินสดจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (74,000) (148,000) (36,045) (273,075) 132,163 (114,585)       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้ น 
(ลดลง)สุทธิ 1,821 (2,714) (50,499) 34,009 (31,934) (35,147) 23,996 (7,362) - - (56,616) (11,214) 
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15.4 การเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกช าระทุนจดทะเบียนเพิ่มเติมของบริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ 

ก) เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2563 Centara Singapore Private Limited (บริษัทย่อย) ได้จ่ายช าระเงินค่าหุ้น
สามัญเป็นจ านวนเงิน 100 ลา้นเยน คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนให้กับ Centara Japan 
Capital Godo Kaisha ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของกลุ่มบริษทั  

ข) ในระหว่างปี บริษทั เซ็นทารา แมนเนจเม้นท์ เฮดควอเตอร์ จ ากัด  (บริษทัย่อย) ได้จ่ายช าระค่าหุ้น
สามญัใหก้บั Centara Singapore Private Limited ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี  

• เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2563 บริษัทย่อยดังกล่าวได้จ่ายช าระเงินค่าหุ้นสามัญท่ีเรียกช าระเพิ่มเป็น
จ านวนเงิน 1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเป็นร้อยละ 14 ของทุนจดทะเบียน 

• เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2563 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ่้ายช าระเงินค่าหุ้นสามญัท่ีเพิ่มทุนท่ีเรียกช าระเพิ่ม
อีกเป็นจ านวนเงิน 3,099.95 ลา้นเยน คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนท่ีเพิ่ม  

ดงันั้น Centara Singapore Private Limited มีทุนท่ีช าระแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เป็นจ านวนเงิน
ทั้งส้ิน 2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาและ 3,099.95 ลา้นเยน 

15.5 การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ 

ก) สืบเน่ืองจากมติของท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั (บริษทัย่อย)  
มีมติให้จัดตั้ งบริษัท Central Restaurants Group (Vietnam) Company Limited โดยมีทุนจดทะเบียน 
23,200 ล้านดงเวียดนาม บริษัทดังกล่าวถือหุ้นโดยบริษัท Central Restaurants Group (HK) Limited 
(บริษทัย่อยของบริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั) โดยมีอตัราส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าว
ร้อยละ 100 บริษทัดังกล่าวได้จดทะเบียนจดัตั้งในวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2563 โดยได้เรียกช าระค่าหุ้น
แลว้เป็นจ านวน 23,200 ลา้นดงเวียดนาม 

ข) สืบเน่ืองจากมติของท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีมติให้จดัตั้ง Centara Osaka Japan 
Kabushiki Kaisha โดยมีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจ านวน 100 ล้านเยน บริษัทย่อยดังกล่าวมี
อัตราส่วนการถือหุ้นในบริษทัดังกล่าวร้อยละ 100 โดยบริษัทดังกล่าวจดทะเบียนจัดตั้ งในวนัท่ี                    
5 มีนาคม 2563 โดยไดเ้รียกช าระค่าหุน้แลว้เป็นจ านวน 100 ลา้นเยน 
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15.6 การซ้ือเงินลงทุน 

ก) ในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั (“CRG”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ
บริษทัฯได้เขา้ซ้ือหุ้นสามญัในบริษทั บราวน์ ดีเซิร์ท จ ากดั ซ่ึงประกอบธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 47,928 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1,361.53 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 65 ลา้นบาทโดย CRG ไดถื้อหุ้น
ร้อยละ 51 ของทุนท่ีออกและช าระแลว้ บริษทัฯได้น างบการเงินของบริษทัดงักล่าวมารวมในการ
จดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 ซ่ึงเป็นวนัท่ี CRG มีอ านาจในการควบคุมบริษทั
ดงักล่าว 

โดยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั บราวน์ ดีเซิร์ท จ ากดั ณ วนัท่ีซ้ือ มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 บริษทั บราวน์      

ดีเซิร์ท จ ากดั       
  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 32,057 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 751 
อุปกรณ์และงานระหวา่งก่อสร้าง 10,741 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,403 
สินทรัพย ์- สุทธิ 45,952 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (22,516) 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ 23,436 
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 65,254 
ผลต่างระหวา่งตน้ทุนการซ้ือเงินลงทุนกบัมูลค่าสุทธิของบริษทัยอ่ย 41,818 

 กระแสเงินสดจ่ายสุทธิจากการซ้ือบริษทั บราวน์ ดีเซิร์ท จ ากดั แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
จ านวนเงินท่ีจ่ายซ้ือ 65,254 
หกั: เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดของบริษทัยอ่ย (32,057) 
      เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (12,901) 
กระแสเงินสดจ่ายสุทธิในการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 20,296 
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ในปัจจุบนั CRG อยู่ระหว่างด าเนินการให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา 
ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ เพื่อปันส่วนตน้ทุนการซ้ือธุรกิจให้แก่รายการดงักล่าว โดยการวดัมูลค่าน้ีส่วนใหญ่แลว้
มีความเก่ียวขอ้งกบัการระบุและวดัมูลค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและสินทรัพยท่ี์มีตวัตนบางรายการ ซ่ึงจะถูก
ด าเนินการให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาสิบสองเดือนนบัจากวนัท่ีซ้ือกิจการตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2562) โดยในระหวา่งช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่าน้ี CRG จะ
ท าการปรับปรุงยอ้นหลงัประมาณการท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัซ้ือและรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินเพิ่มเติมและ
ปรับปรุงก าไรเพื่อให้สะทอ้นขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้เทจ็จริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนั
ซ้ือกิจการ CRG บนัทึกผลต่างระหว่างตน้ทุนการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัย่อยซ่ึงสูงกว่ามูลค่าสุทธิตามบญัชี
ของบริษทั บราวน์ ดีเซิร์ท จ ากดั จ านวน 42 ลา้นบาทไวเ้ป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนภายใตห้ัวขอ้ “ตน้ทุน
การซ้ือธุรกิจท่ียงัไม่ไดปั้นส่วน” ในงบแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

15.7 การทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยท่ีมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า 

ในการทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัก าหนดมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนจากมูลค่าจากการใช ้  
ซ่ึงวดัมูลค่าโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการด าเนินงานต่อเน่ืองของบริษทัย่อย
แต่ละแห่ง โดยอา้งอิงจากงบประมาณทางการเงินท่ีครอบคลุมระยะเวลา 2 - 33 ปี 

การก าหนดข้อสมมติมาจากการประเมินของผูบ้ริหารโดยพิจารณาจากขอ้มูลในอดีต และข้อมูลท่ีมีอยู่ใน
อุตสาหกรรมท่ีเปรียบเทียบได้ รวมถึงปัจจยัอ่ืนในตลาด ขอ้สมมติหลกัท่ีใช้ในการประมาณการมูลค่าท่ีจะ
ไดรั้บคืน รวมถึง อตัราคิดลด อตัราการเติบโตของรายได ้อตัราค่าห้องพกั อตัราการปรับเพิ่มค่าห้องพกัเฉล่ีย 
อตัราการเขา้พกัท่ีใช้ในการประมาณการกระแสเงินสด ทั้งน้ีการประมาณมูลค่าจากการใช้ของผูบ้ริหารนั้น 
โดยลักษณะทั่วไปของการประมาณการจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการท่ีคาดการณ์ไวภ้ายใตส้ถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ซ่ึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอาจมีความไม่แน่นอน 
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16. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

16.1 รายละเอยีดของเงินลงทุนในการร่วมค้า 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษทัฯและบริษทัอ่ืนควบคุมร่วมกนั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทนุ 
มูลค่าตามบญัชี                         

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย เงินให้กูร้ะยะยาว รวม 
  2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

Nakheel CT Deira Islands Hotel- FZCO โรงแรม 40 40 (315) 1,661 1,175,634 777,893 1,175,319 779,554 
บริษทั กรีน ฟู้ด แฟคทอร่ี จ ากดั อาหารและเคร่ืองด่ืม 51 51 135,373 135,622 - - 135,373 135,622 
Centara Osaka Tokutei Mokuteki Kaisha โรงแรม 51 - 893,545 - - - 893,545 - 
ORC COFFEE PASSION GROUP JOINT 
STOCK COMPANY 

อาหารและเคร่ืองด่ืม 40 - 
25,454 - - - 25,454 - 

รวม    1,054,057 137,283 1,175,634 777,893 2,229,691 915,176 
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          ในปี 2559 Centara Capital Limited (บริษัทย่อยทางอ้อมในต่างประเทศ) ได้ท าสัญญาร่วมลงทุนกับผูร่้วมทุน 
และได้ด าเนินการจัดตั้ ง Nakheel CT Deira Islands Hotel - FZCO ในปี 2560 เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม 
โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดถื้อหุ้นร้อยละ 40 ของทุนท่ีออกและช าระแลว้เป็นจ านวนเงิน 1.9 ลา้นบาท ซ่ึงการ
ตดัสินใจเก่ียวกบักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูร่้วมลงทุน 

 ในปี 2562 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั (บริษทัย่อย) ไดท้ าสัญญาร่วมลงทุนกบัผูร่้วมทุน   และ
ได้ด าเนินการจดัตั้ง บริษทั กรีน ฟู้ด แฟคทอร่ี จ ากัด ในปี 2562 เพื่อประกอบธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม  
โดยบริษทัย่อยดงักล่าวไดถื้อหุ้นร้อยละ 51 ของทุนท่ีออกและช าระแลว้เป็นจ านวนเงิน 137.0 ลา้นบาท ซ่ึง
การตดัสินใจเก่ียวกบักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูร่้วมลงทุน 

 ในปี 2562 Centara International Management Co., Ltd. (บริษทัย่อย) ไดท้ าสัญญาร่วมลงทุนกับผูร่้วมทุน
และได้ด าเนินการจัดตั้ ง Centara Osaka Tokutei Mokutei Kaisha เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม ต่อมาในปี 
2563 บริษทัย่อยดงักล่าวได้โอนสิทธิและภาระผูกพนัภายใตส้ัญญาร่วมลงทุนให้แก่บริษทัย่อยทางออ้มใน
ต่างประเทศสองแห่ง โดยบริษทัย่อยทางออ้มในต่างประเทศทั้งสองแห่งไดถื้อหุ้นทั้งทางตรงและทางออ้ม
รวมเป็นร้อยละ 51 ของทุนท่ีออกและช าระแลว้เป็นจ านวนเงิน 937.1 ลา้นบาท ซ่ึงการตดัสินใจเก่ียวกับ
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูร่้วมลงทุน 

ในปี 2563 Central Restaurants Group (Vietnam) Company  (บริษทัย่อย) ไดท้ าสัญญาร่วมลงทุนกบัผูร่้วม
ทุน และได้ด าเนินการจัดตั้ ง ORC COFFEE PASSION GROUP JOINT STOCK COMPANY เพื่อประกอบ
ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม โดยบริษทัย่อยดังกล่าวได้ถือหุ้นร้อยละ 40 ของทุนท่ีออกและช าระแลว้เป็น
จ านวนเงิน 22,993.0 ล้านดงเวียดนาม (ประมาณ 28.5 ล้านบาท) ซ่ึงการตัดสินใจเก่ียวกับกิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูร่้วมลงทุน 

 เงินใหกู้ร้ะยะยาวแก่กิจการร่วมคา้ 

          เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2560 Centara Capital Limited (บริษทัย่อยทางออ้มในต่างประเทศ) ไดเ้ขา้ท าสัญญา
ให้กูย้ืมเงินแก่ Nakheel CT Deira Islands Hotel - FZCO (กิจการร่วมคา้) ส าหรับซ้ือท่ีดิน ก่อสร้างโรงแรม 
และอ่ืนๆ ตามท่ีก าหนดในสัญญาร่วมลงทุนท่ีจะไดรั้บแจง้เป็นคร้ังๆ จากกิจการร่วมคา้ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
เงินให้กูย้ืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียตามท่ีก าหนดในสัญญา โดยมีก าหนดได้รับช าระคืนเงินตน้ทั้งจ านวน
พร้อมดอกเบ้ียภายในปี 2658 
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 รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กู ้ยืมแก่กิจการร่วมค้า ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562                  
มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม 
 2563 2562 2563 2562 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)  

กจิการร่วมค้า     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   777,893 392,238 
เพิ่มขึ้น 5.3 - 7.1 7.1 - 7.9 428,112 422,136 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยน   (30,371) (36,481) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม   1,175,634 777,893 

16.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 ในระหว่างปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมและ
รับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ 

ส่วนแบ่ง(ขาดทุน)จาก 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

ในระหว่างปี 

 2563 2562 
Nakheel CT Deira Islands Hotel- FZCO (1,976) (226) 
บริษทั กรีน ฟู้ด แฟคทอร่ี จ ากดั (249) (1,378) 
Centara Osaka Tokutei Mokuteki Kaisha (43,525) - 
ORC COFFEE PASSION GROUP JOINT STOCK COMPANY    (5,359) - 
รวม (51,109) (1,604) 
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16.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าท่ีมีสาระส าคัญ 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน   

  (หน่วย : พนับาท) 
 

Nakheel CT Deira Islands 
Hotel- FZCO 

บริษทั กรีน ฟู้ด แฟคทอร่ี 
จ ากดั 

Centara Osaka Tokutei 
Mokuteki Kaisha 

ORC COFFEE PASSION 
GROUP JOINT STOCK 

COMPANY    
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,210 443 9,829 38,362 150,761 - 48,617 - 
ลูกหน้ีการคา้และอื่น 139,764 204,143 12,558 2,683 - - - - 
สินคา้คงเหลือ - - 9,611 3,726 - - 2,410 - 
สินทรัพยห์มุนเวียนอืน่ - - 733 676 4,296 - 1,761 - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,570,508 2,677,039 82,734 29,422 1,604,874 - 16,371 - 
สินทรัพยไ์ม่มตีวัตน - - 359 - - - 8,144 - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน - - 62,234 4,566 - - - - 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น (773,390) (945,283) (13,037) (14,337) (3,361) - - - 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น - - (47,734) (3,080) (352) - (12,769) - 
หน้ีสินไม่หมนุเวยีนอื่น - - (44,597) - - - - - 
สินทรัพย์ - สุทธิ 2,938,092 1,936,342 72,690 62,018 1,756,218 - 64,534 - 
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 40% 40% 51% 51% 51% - 40% - 
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการใน
สินทรัพย์ - สุทธิ 1,175,237 774,537 37,072 31,629 895,671 - 25,749 - 

การตดัรายการระหว่างกนั - - - - - - - - 
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของ
กิจการในการร่วมค้า 1,175,237 774,537 37,072 31,629 895,671 - 25,749 - 

สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

  (หน่วย : พนับาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 

Nakheel CT Deira Islands 
Hotel- FZCO 

บริษทั กรีน ฟู้ด แฟคทอร่ี 
จ ากดั 

Centara Osaka Tokutei 
Mokuteki Kaisha 

ORC COFFEE PASSION 
GROUP JOINT STOCK 

COMPANY    
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รายได ้ - - 199,257 13,737 - - 1,180 - 
รายไดอ้ืน่ 163 272 330 - 2 - 151 - 
ตน้ทุนขาย   (122,590) (7,820) - - (418) - 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (5,098) (829) (76,387) (8,619) (84,990) - (14,343) - 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน (6) (9) (1,496) - - - - - 
ค่าใชจ้่ายหรือรายไดภ้าษีเงินได ้ - - 398 - (355) - - - 
ขาดทุนส าหรับปี (4,941) (566) (488) (2,702) (85,343) - (13,430) - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (4,941) (566) (488) (2,702) (85,343) - (13,430) - 
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 40% 40% 51% 51% 51% - 40% - 
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการใน
ก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับปี (1,976) (226) (249) (1,378) (43,525) - (5,359) - 

การตดัรายการระหว่างกนั - - - - - - - - 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน
การร่วมค้าส าหรับปี (1,976) (226) (249) (1,378) (43,525) - (5,359) - 



 63 

17. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ราคาทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  300,760 300,760 367,490 367,490 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 300,760 300,760 367,490 367,490 

ค่าเส่ือมราคาสะสม     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  (123,826) (120,671) (142,346) (129,427) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (3,164) (3,155) (12,920) (12,919) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม (126,990) (123,826) (155,266) (142,346) 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  176,934 180,089 225,144 238,063 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  173,770 176,934 212,224 225,144 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ในงบการเงินรวมและ                      
งบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 1,300 ลา้นบาท และ 980 ลา้นบาท ตามล าดบั (2562: 1,287 ลา้นบาท และ 
1,002 ลา้นบาท ตามล าดบั) ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยพิจารณาราคาตามเกณฑ์รายไดโ้ดย
การคิดลดกระแสเงินสดโดยใช้อตัราคิดลดท่ีปรับค่าความเส่ียง โดยมีขอ้มูลท่ีใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรม 
เช่น อตัราการเพิ่มขึ้นของค่าเช่าในตลาดท่ีประมาณการไว ้และอตัราค่าเช่าเฉล่ีย การวดัมูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 3 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีสิทธิการใชป้ระโยชน์ในท่ีดิน (ภ.บ.ท.5) เป็นจ านวนทั้งส้ิน 
33 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 33 ลา้นบาท) ซ่ึงบริษทัย่อยดงักล่าวไดรั้บโอนการครอบครองและอยู่ใน
ระหวา่งการด าเนินการเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงเอกสารแสดงสิทธิตามกฎหมาย 
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18. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ท่ีดิน  
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ ์

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
ส านกังาน 

เคร่ืองใชใ้น
การด าเนินงาน 

ส่วนปรับปรุง
สัญญาเช่า ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน           
1 มกราคม 2562 2,385,372 786,377 16,813,473 7,147,492 3,404,914 527,690 839,048 222,326 587,122 32,713,814 
ซ้ือเพ่ิม - 6,224 448,747 307,684 128,760 71,884 19,311 8,630 1,012,992 2,004,232 
โอนเขา้/(ออก) - 3,265 215,689 149,735 90,080 109 70,732 1,250 (551,586) (20,726) 
จ าหน่าย - (485) (346,359) (96,094) (49,126) (50,126) (398) (6,233) (7,082) (555,903) 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัรา 
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - (2,381) (173,624) (47,244) (20,003) (4,316) - (1,627) 18,715 (230,480) 

31 ธนัวาคม 2562 2,385,372 793,000 16,957,926 7,461,573 3,554,625 545,241 928,693 224,346 1,060,161 33,910,937 
ซ้ือเพ่ิม - 11,099 192,196 169,703 80,710 15,996 2,238 2,405 1,337,636 1,811,983 
โอนเขา้/(ออก) - 631 206,104 95,653 87,622 3,452 12,916 473 (409,820) (2,969) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (478) (176,699) (104,790) (143,944) (46,736) (5,025) (2,900) (15,135) (495,707) 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัรา 
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - (119) (9,583) (84,475) 80,006 (338) - (210) 2,740 (11,979) 

31 ธนัวาคม 2563 2,385,372 804,133 17,169,944 7,537,664 3,659,019 517,615 938,822 224,114 1,975,582 35,212,265 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ท่ีดิน  
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ ์

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
ส านกังาน 

เคร่ืองใชใ้น
การด าเนินงาน 

ส่วนปรับปรุง
สญัญาเช่า ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

ค่าเส่ือมราคาสะสมและ                 
ขาดทุนจากการด้อยค่า           

1 มกราคม 2562 - 386,756 6,996,431 4,744,124 2,193,355 - 399,660 152,269 532 14,873,127 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 33,550 840,887 451,723 217,273 - 49,394 14,329 - 1,607,156 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
    จากการปิดสาขา - - 23,391 - 151 - - - - 23,542 
โอนเขา้/(ออก) - - 811 (66) (745) - - - - - 
จ าหน่าย - (382) (315,371) (91,671) (47,004) - (398) (4,847) - (459,673) 
ผลตา่งจากการเปล่ียนแปลงอตัรา 
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - (546) (62,390) (18,858) (14,312) - 15 (1,152) - (97,243) 

31 ธนัวาคม 2562 - 419,378 7,483,759 5,085,252 2,348,718 - 448,671 160,599 532 15,946,909 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 31,737 809,189 442,873 228,013 - 48,898 12,580 - 1,573,290 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า                          
จากการปิดสาขา - - (31,552) (916) 35,474 - - - - 3,006 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์
ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน 49,200 2,030 229,019 116,392 97,237 27,563 159,000 2,000 31,605 714,046 

โอนเขา้/(ออก) - - - (325) 325 - - - - - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (473) (110,083) (93,035) (172,997) - - (2,637) - (379,225) 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัรา 
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - (82) (8,854) (59,572) 54,763 - - (114) - (13,859) 

31 ธนัวาคม 2563 49,200 452,590 8,371,478 5,490,669 2,591,533 27,563 656,569 172,428 32,137 17,844,167 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ท่ีดิน  
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 
เคร่ืองจกัรและ

อปุกรณ ์

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
ส านกังาน 

เคร่ืองใชใ้น
การด าเนินงาน 

ส่วนปรับปรุง
สญัญาเช่า ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง รวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี            

31 ธนัวาคม 2562 2,385,372 373,622 9,474,167 2,376,321 1,205,907 545,241 480,022 63,747 1,059,629 17,964,028 

31 ธนัวาคม 2563 2,336,172 351,543 8,798,466 2,046,995 1,067,486 490,052 282,253 51,686 1,943,445 17,368,098 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี            

2562      1,607,156 

2563      1,573,290 

ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดค้ิดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้ แต่ยงัคงใช้งานจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีจ านวน 
7,140 ลา้นบาท (2562: 6,793 ลา้นบาท) 



 67 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดิน  
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 
เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
ส านกังาน 

เคร่ืองใชใ้น
การ

ด าเนินงาน 
ส่วนปรับปรุง
สัญญาเช่า ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน           
1 มกราคม 2562 774,987 305,705 2,106,601 1,214,212 549,083 158,828 836,655 75,531 72,328 6,093,930 
ซ้ือเพ่ิม - 1,847 3,837 34,528 7,753 20,914 19,310 - 152,024 240,213 
โอนเขา้/(ออก) - 3,265 8,087 16,086 12,472 - 70,733 - (112,489) (1,846) 

จ าหน่าย - - (138) (13,723) (2,635) (15,358) (398) (1,270) - (33,522) 

31 ธนัวาคม 2562 774,987 310,817 2,118,387 1,251,103 566,673 164,384 926,300 74,261 111,863 6,298,775 
ซ้ือเพ่ิม - 11,099 35,397 16,884 4,585 4,217 2,072 - 39,347 113,601 
โอนเขา้/(ออก) - - - 7,243 1,138 - 5,793 - (16,259) (2,085) 

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (458) - (18,107) (3,716) (8,933) (5,025) (864) (2,094) (39,197) 

31 ธนัวาคม 2563 774,987 321,458 2,153,784 1,257,123 568,680 159,668 929,140 73,397 132,857 6,371,094 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดิน  
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 
เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
ส านกังาน 

เคร่ืองใชใ้น
การ

ด าเนินงาน 
ส่วนปรับปรุง
สัญญาเช่า ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง รวม 

ค่าเส่ือมราคาสะสม            
1 มกราคม 2562 - 149,568 430,861 685,904 404,256 - 397,771 55,689 - 2,124,049 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 15,445 39,132 72,292 32,568 - 48,977 3,379 - 211,793 
จ าหน่าย - - (44) (12,438) (2,233) - (398) (757) - (15,870) 

31 ธนัวาคม 2562 - 165,013 469,949 745,758 434,591 - 446,350 58,311 - 2,319,972 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 15,306 40,136 61,256 23,911 - 48,774 2,621 - 192,004 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์
ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน - - - 21,000 13,000 21,000 156,000 1,000 - 212,000 

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (459) - (14,392) (3,131) - - (735) - (18,717) 

31 ธนัวาคม 2563 - 179,860 510,085 813,622 468,371 21,000 651,124 61,197 - 2,705,259 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี            

31 ธนัวาคม 2562 774,987 145,804 1,648,438 505,345 132,082 164,384 479,950 15,950 111,863 3,978,803 

31 ธนัวาคม 2563 774,987 141,598 1,643,699 443,501 100,309 138,668 278,016 12,200 132,857 3,665,835 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี            

2562      211,793 

2563      192,004 

ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดค้ิดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีจ านวน 772 
ลา้นบาท (2562: 700 ลา้นบาท) 
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 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั (“CRG”) ไดท้ าสัญญากับธนาคารในประเทศหลายแห่งเพื่อรับ
วงเงินสินเช่ือระยะสั้ นประเภทต่างๆ ตามเง่ือนไขของสัญญา CRG จะไม่จ าหน่าย จ าน าหรือจ านอง
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าท่ีมีอยู่หรือท่ีจะมีในอนาคตเป็นจ านวนเกินกว่าท่ีตกลงตามสัญญา                   
โดยไม่ไดรั้บการยนิยอมจากธนาคาร 

 ตามสัญญาเช่าช่วงทรัพยสิ์นของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ (เดิมช่ือ 
โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ) ทรัพยสิ์นท่ีเช่าท่ีบริษทัไดด้ าเนินการบูรณะพฒันา ปรับปรุง
หรือก่อสร้าง แกไ้ข ดดัแปลง ต่อเติม ซ่อมแซมหรือสร้างทดแทนทรัพยสิ์นเดิม จะโอนเป็นกรรมสิทธ์ิของ
การรถไฟแห่งประเทศไทย  

 ตามสัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและทรัพยสิ์นของโรงแรมรถไฟหัวหิน อาคารโรงแรม ส่ิงปลูกสร้างและส่วน
ติดตั้งเพิ่มเติมของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงคือ บริษทั เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอร์ท จ ากัด จะโอนเป็นกรรมสิทธ์ิ
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย  

 อาคารโรงแรม ส่ิงปลูกสร้างและส่วนติดตั้งของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงคือ บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด ์จ ากดั 
(“CWH”) ตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิในอาคารและส่ิงปลูกสร้างใดๆ ท่ี CWH ไดซ่้อมแซมปรับปรุง หรือก่อสร้าง
ขึ้ นบนท่ีดินท่ีเช่าช่วงให้แก่เจ้าของทรัพย์สินคือส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ณ วันท่ี                           
31 ธนัวาคม 2563 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าช่วงท่ีดินดงักล่าว มีจ านวน 1,733 ลา้นบาท 
(2562: 1,868 ลา้นบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน
จ านวนทั้งส้ิน 1,225 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 669 ลา้นบาท) ซ่ึงประกอบด้วยผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จ านวน 714 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 212 ลา้นบาท) สินทรัพยสิ์ทธิการใช้
จ านวน 492 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 457 ลา้นบาท) และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจ านวน 19 ลา้นบาท เพื่อให้
สินทรัพยด์งักล่าวแสดงมูลค่าเท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์ทั้งน้ี บริษทัฯพิจารณามูลค่าท่ี
คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยจ์ากมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์ซ่ึงประมาณการจากกระแสเงินสดในอนาคต
ท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บอา้งอิงจากประมาณการทางการเงินซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากฝ่ายบริหาร  

ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการค านวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 2563 2562 

อตัราคิดลด 8.7 - 
อตัราการเติบโต 3.0 - 
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19. ค่าความนิยม 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าความนิยมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2563 2562 
ราคาทุน   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 314,602 314,602 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 314,602 314,602 

ค่าความนิยมจ านวน 115 ลา้นบาท และจ านวน 199 ล้านบาท เกิดจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทั เซ็นทรัล           
เรสตอรองส์  กรุ๊ป จ ากัด และลงทุนทางอ้อมในบริษัท ซีอาร์จี อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด จ ากัด ตามล าดับ                 
กลุ่มบริษทัทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นประจ าทุกปี  

หน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกดิเงินสด  

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดน้ีเป็นมูลคา่จากการใช ้ซ่ึงวดัมูลค่าโดยการ
คิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการด าเนินงานต่อเน่ืองของบริษทั ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่า
จะไดรั้บคืนสูงกวา่มูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด  

ขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัในการค านวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยส์รุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 

บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์กรุ๊ป 
จ ากดั 

บริษทั ซีอาร์จีอินเตอร์เนชัน่แนล 
ฟู้ด จ ากดั 

 2563 2562 2563 2562 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
อตัราการเติบโต     
    ปีท่ี 1 - 5 10 - 14 10 - 11 4 - 10 4 - 10 
    หลงัจากปีท่ี 5 - - - - 
ก าไรขั้นตน้ 64 64 70 70 
อตัราคิดลด 7.3 9.9 7.3 9.9 

ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีใชเ้ป็นการประมาณการส าหรับ 5 ปีขา้งหนา้ โดยมีอตัราการเติบโต
สอดคลอ้งกบัประมาณการของอุตสาหกรรม ส่วนประมาณการก าไรขั้นตน้อา้งอิงจากประสบการณ์ในอดีต
กบัการคาดการณ์การเติบโตของตลาด อตัราคิดลดท่ีใช้เป็นอตัราโดยประมาณท่ีอา้งอิงกับอตัราถวัเฉล่ีย            
ถ่วงน ้าหนกัของเงินทุนของกลุ่มบริษทัและค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรมท่ีกลุ่มบริษทัด าเนินการอยู ่
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20. สิทธิการเช่า 

 มูลค่าตามบญัชีของสิทธิการเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - 1,941,087 - 1,192,617 
เพ่ิมขึ้น - 179,330 - 131,880 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ     - (6,571) - - 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี - (337,257) - (180,196) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม - 1,776,589 - 1,144,301 

เน่ืองจากกลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่มาใช้ในปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทัแสดง
รายการสิทธิการเช่าเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้นงบแสดงฐานะทางการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 
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21. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ค่าสัญญาสิทธิ 

ค่าสิทธิแรกเร่ิม
รอตดับญัชี รวม 

ราคาทุน     
1 มกราคม 2562 300,387 239,926 492,598 1,032,911 
ซ้ือเพ่ิม 35,289 - 50,765 86,054 
โอนเขา้ 20,726 - - 20,726 
ตดัจ าหน่าย (341) - (78,646) (78,987) 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัรา 
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (1,408) - - (1,408) 

31 ธนัวาคม 2562 354,653 239,926 464,717 1,059,296 
ซ้ือเพ่ิม 65,688 - 42,654 108,342 
โอนเขา้ 2,969 - - 2,969 
ตดัจ าหน่าย (3,645) - (21,897) (25,542) 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัรา 
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (2,158) - - (2,158) 

31 ธนัวาคม 2563 417,507 239,926 485,474 1,142,907 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม     
1 มกราคม 2562 214,486 175,946 206,466 596,898 
ค่าตดัจ าหน่าย 18,522 23,993 42,740 85,255 
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่จากการปิดสาขา 2,394 - (179) 2,215 
คา่ตดัจ าหน่ายสะสมส าหรับส่วนท่ีตดั
จ าหน่าย (304) - (77,348) (77,652) 

ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัรา 
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (1,098) - - (1,098) 

31 ธนัวาคม 2562 234,000 199,939 171,679 605,618 
ค่าตดัจ าหน่าย 20,417 23,992 45,834 90,243 
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์
ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน 17,594 - 1,138 18,732 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสมส าหรับส่วนท่ีตดั
จ าหน่าย (4,855) - (20,405) (25,260) 

31 ธนัวาคม 2563 267,156 223,931 198,246 689,333 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี     
31 ธนัวาคม 2562 120,653 39,987 293,038 453,678 

31 ธนัวาคม 2563 150,351 15,995 287,228 453,574 
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(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงิน          
เฉพาะกิจการ 

 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

ราคาทุน  
1 มกราคม 2562 66,869 
ซ้ือเพ่ิม 510 
โอนเขา้ 1,846 

ตดัจ าหน่าย (272) 

31 ธนัวาคม 2562 68,953 
ซ้ือเพ่ิม 649 

โอนเขา้ 2,085 

31 ธนัวาคม 2563 71,687 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  
1 มกราคม 2562 56,903 
ค่าตดัจ าหน่าย 4,040 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสมส าหรับส่วนท่ีตดัจ าหน่าย (264) 
31 ธนัวาคม 2562 60,679 

ค่าตดัจ าหน่าย 2,770 

31 ธนัวาคม 2563 63,449 

มลูค่าสุทธิตามบัญชี  

31 ธนัวาคม 2562 8,274 

31 ธนัวาคม 2563 8,238 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มกิจการไดท้ดสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวตามท่ีแสดงในหมายเหตุ 18 
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22. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน   

 (หน่วย: พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2563 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทนุเบด็เสร็จอื่น   

ตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียน 680 - 

รวมตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทนุเบด็เสร็จอื่น  680 - 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลคา่ดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย    
ดอกเบ้ียคา้งรับ - เงินให้กูย้ืมกิจการร่วมคา้ 121,578 - 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (13,000) - 
รวมสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 108,578 - 

รวมสินทรัพยท์างการเงินไมห่มุนเวียนอื่น - สุทธิ 109,258 - 

23. สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
เงินมดัจ า 526,460 547,430 2,054 5,762 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 17,944 23,067 - - 
บริการท่ีจอดรถจ่ายลว่งหนา้ - 57,144 - - 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - เงินให้กูยื้มกิจการร่วมคา้ - 53,881 - - 
อื่นๆ  1,341 1,375 1,341 1,375 

รวม 545,745 682,897 3,395 7,137 
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24. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  

(หน่วย: พนับาท) 

 

อตัราดอกเบ้ีย                                         
(ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารส่วนท่ี
ไม่มีหลกัประกนั 6.9 6.9 8,446 189 - - 

เงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนั
การเงินส่วนท่ีมีหลกัประกนั 1.5 - 3.2 2.7 - 3.6 1,716,626 550,770 995,229 - 

รวม   1,725,072 550,959 995,229 - 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 550,959 - 
บวก: เบิกเงินกูเ้พิ่มระหวา่งปี 4,332,697 2,400,000 
 ตดัจ าหน่ายตน้ทุนเงินกูย้มืระหวา่งปี 5,229 5,229 
หกั:  ช าระคืนระหวา่งปี (3,146,068) (1,400,000) 
 ตน้ทุนเงินกูย้มืระหวา่งปี (10,000) (10,000) 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
ต่างประเทศ (7,745) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 1,725,072 995,229 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใช้
เป็นจ านวนเงินรวม 2,428 ล้านบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 1,181 ลา้นบาท) (2562: 1,471 ล้านบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 
181 ลา้นบาท)) 

เงินกูย้มืท่ีมีหลกัประกนัมีจ านวนทั้งส้ิน 1,717 ลา้นบาท (2562: 551 ลา้นบาท) ในงบการเงินรวม การกูย้ืม
จากธนาคารค ้าประกนัโดยบริษทัฯและกรรมการของบริษทัฯ 
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เงินกูย้มืระยะสั้นของบริษทัฯ 

ในเดือนมิถุนายน 2563 บริษทัฯไดท้ าสัญญากูย้ืมเงินระยะสั้นกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงเป็น
จ านวน 1,000 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียตามท่ีก าหนดในสัญญา และครบก าหนดช าระในเดือนมิถุนายน 
2564 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ยอดเงินกู้ยืมคงเหลือสุทธิจากต้นทุนเงินกู้ยืมตัดจ าหน่ายมีจ านวน 995        
ลา้นบาท 

เงินกูย้มืระยะสั้นของบริษทัยอ่ย 

ในเดือนธันวาคม 2563บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญากูย้ืมเงินในรูปตัว๋สัญญาใช้เงินระยะสั้นท่ีออกให้
สถาบันการเงินในประเทศแห่งหน่ึงเป็นจ านวน 400 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียตามท่ีก าหนดในตั๋ว
สัญญาใชเ้งิน และครบก าหนดช าระในเดือนมีนาคม 2564 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ยอดเงินกูย้มืคงเหลือมี
จ านวน 400 ลา้นบาท (2562: 400 ลา้นบาท) 

ในเดือนมีนาคมถึงธนัวาคม 2563 บริษทัย่อยในต่างประเทศแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญากูย้ืมเงินในรูปตัว๋สัญญา
ใช้เงินระยะสั้นท่ีออกให้สถาบนัการเงินในประเทศสามแห่งเป็นจ านวน 10.7 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
โดยมีอตัราดอกเบ้ียตามท่ีก าหนดในตัว๋สัญญาใชเ้งิน และครบก าหนดช าระในระหว่างเดือนมกราคม 2564 
ถึงมิถุนายน 2564 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ยอดเงินกูย้ืมคงเหลือมีจ านวน 10.7 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
(2562: 5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

 25.     เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการอื่น 644,118 768,387 37,960 64,377 
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  9,363 10,019 11,546 22,028 
เจา้หน้ีอ่ืน 72,168 87,750 28,625 33,565 
เจา้หน้ีคา่ซ้ืออาคารและอปุกรณ์ 146,749 236,807 1,820 4,051 
เงินมดัจ าห้องพกั 253,687 489,544 73,392 131,706 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 695,437 1,006,648 43,048 78,272 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 51,454 49,462 40,539 41,881 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,872,976 2,648,617 236,930 375,880 
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26. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  

  (หน่วย: พนับาท) 

 

อตัราดอกเบ้ีย                                         
(ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงิน       
ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 1.6 - 3.1 2.2 - 5.3 856,886 882,746 - - 
ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 0.9 - 3.0 1.7 - 4.8 4,717,793 1,351,176 4,311,839 1,291,451 

รวม   5,574,679 2,233,922 4,311,839 1,291,451 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี   (987,277) (615,629) (700,000) (400,000) 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระในหน่ึงปี   4,587,402 1,618,293 3,611,839 891,451 

 การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธันวาคม                      
2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 2,233,922 1,291,451 
บวก: เบิกเงินกูเ้พิ่มระหวา่งปี 3,874,208 3,459,750 
 ตดัจ าหน่ายตน้ทุนเงินกูย้ืมระหวา่งปี 762 762 
หกั:   ช าระคืนระหวา่งปี (494,763) (400,000) 
 ตน้ทุนเงินกูย้มืระหวา่งปี (16,595) (16,595) 
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ (22,855) (23,529) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 5,574,679 4,311,839 

 เงินกูย้มืท่ีมีหลกัประกนัมีจ านวนทั้งส้ิน 857 ลา้นบาท (2562: 883 ลา้นบาท) ในงบการเงินรวม การกูย้มืจาก
ธนาคารค ้าประกนัโดยบริษทัฯและกรรมการของบริษทัฯ 

 กลุ่มบริษทัตอ้งด ารงอตัราส่วนทางการเงินและปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามท่ีระบุในสัญญากูย้มืเงิน  
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ท่ียงัมิได้เบิกใช้เป็นจ านวน
เงิน 4,264 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 4,035 ลา้นบาท) (2562: 1,944 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 1,154 ลา้นบาท)) 

เงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัฯ 

ก)      ในเดือนพฤษภาคม 2560 บริษทัฯไดท้ าสัญญากูย้มืเงินกบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง เพื่อเป็นแหล่ง
เงินทุนส าหรับการลงทุนโครงการท่ีดูไบหรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีวงเงินกู้ยืมเป็นจ านวน 64.0                
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินกู้ยืมดังกล่าวได้เบิกใช้ไปแลว้ทั้งส้ินเป็น
จ านวน 38.4 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน โดยเร่ิมช าระเงินตน้
งวดแรกภายในวนัท าการสุดทา้ยของเดือนท่ี 57 นับจากวนัท่ีลงนามในสัญญา เงินกูย้ืมดงักล่าวเป็น
เงินกู้ยืมแบบไม่มีหลักประกันโดยมีอัตราดอกเบ้ียตามท่ีก าหนดในสัญญา และมีก าหนดช าระ
ดอกเบ้ียทุก 3 เดือน โดยมีเง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัตามท่ีก าหนดในสัญญา รวมถึงมีเง่ือนไขเก่ียวกบัการ
รักษาอตัราส่วนทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563ยอดเงินกูย้มืคงเหลือมีจ านวน 19.0 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่ากบั 571.8 ลา้นบาท (2562: 6.3 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่ากบั 
190.0 ลา้นบาท) 

ข)     ในเดือนมิถุนายน 2560 บริษทัฯได้ท าสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงเพื่อกู ้ยืมเงิน
จ านวน 400.0 ลา้นบาท โดยมีก าหนดช าระคืนเงินตน้เต็มจ านวนเม่ือครบ 3 ปี นบัจากวนัเบิกรับเงินกู ้
และมีอตัราดอกเบ้ียตามท่ีก าหนดในสัญญา ซ่ึงมีก าหนดช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน เงินกูย้ืมดงักล่าว
เป็นเงินกู้ยืมแบบไม่มีหลักประกันโดยมีเง่ือนไขเก่ียวกับการรักษาอัตราส่วนทางการเงินท่ีต้อง             
ปฏิบติัตาม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยอดคงเหลือของเงินกูย้มืมีจ านวน 400 ลา้นบาท ต่อมาในเดือน
มิถุนายน 2563 บริษทัฯได้ท าสัญญาเปล่ียนแปลงวนัครบก าหนดช าระเป็นวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
และบริษทัฯไดจ่้ายช าระเงินกูด้งักล่าวแลว้ทั้งจ านวน  

ค)     ในเดือนพฤศจิกายน 2561 บริษทัฯไดท้ าสัญญากูย้ืมเงินกบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงเพื่อกูย้ืมเงิน
จ านวน 700.0 ลา้นบาท โดยมีก าหนดช าระคืนเงินตน้เตม็จ านวนเม่ือครบ 3 ปี นบัจากวนัเบิกรับเงินกู ้
และมีอตัราดอกเบ้ียตามท่ีก าหนดในสัญญา ซ่ึงมีก าหนดช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน เงินกูย้ืมดงักล่าว
เป็นเงินกูย้ืมแบบไม่มีหลกัประกนัโดยมีเง่ือนไขเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วนทางการเงินท่ีตอ้งปฏิบติัตาม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ยอดเงินกูย้มืคงเหลือมีจ านวน 700.0 ลา้นบาท (2562: 700.0  ลา้นบาท) 

ง)     ในเดือนมีนาคม 2563 บริษทัฯได้ท าสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงเพื่อเป็นแหล่ง
เงินทุนส าหรับการลงทุนโครงการในประเทศญ่ีปุ่ นจ านวน 4,500.0 ลา้นเยน เงินกูย้ืมดงักล่าวไดเ้บิก
ใช้ในระหว่างปี 2563 เป็นจ านวน 3,099.95 ล้านเยน โดยมีก าหนดช าระคืนเงินต้นเต็มจ านวน               
เม่ือครบ 8 ปี นบัจากวนัท่ีลงนามในสัญญา และมีอตัราดอกเบ้ียตามท่ีก าหนดในสัญญา ซ่ึงมีก าหนด
ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน เงินกูย้ืมดงักล่าวเป็นเงินกูย้มืแบบไม่มีหลกัประกนัโดยมีเง่ือนไขเก่ียวกบัการ
รักษาอตัราส่วนทางการเงินท่ีตอ้งปฏิบติัตาม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ยอดเงินกูย้ืมคงเหลือสุทธิจาก
ตน้ทุนเงินกูย้มืตดัจ าหน่ายมีจ านวน 3,061.7 ลา้นเยน หรือเทียบเท่ากบั 890.0 ลา้นบาท 



 79 

 จ)     ในเดือนมิถุนายน 2563 บริษทัฯได้ท าสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงเพื่อกู ้ยืมเงิน
จ านวน 2,500.0 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวไดเ้บิกใชใ้นระหว่างปี 2563 เป็นจ านวน 2,000.0 ลา้นบาท 
โดยมีก าหนดช าระคืนเงินตน้เต็มจ านวนเม่ือครบ 3 ปี นับจากวนัเบิกรับเงินกู ้และมีอตัราดอกเบ้ีย
ตามท่ีก าหนดในสัญญา ซ่ึงมีก าหนดช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน เงินกูย้มืดงักล่าวเป็นเงินกูย้ืมแบบไม่มี
หลักประกันโดยมีเง่ือนไขเก่ียวกับการรักษาอัตราส่วนทางการเงินท่ีต้องปฏิบัติตาม ณ วนัท่ี                
31 ธนัวาคม 2563 ยอดเงินกูย้มืคงเหลือมีจ านวน 2,000.0 ลา้นบาท 

ฉ)     ในเดือนธันวาคม 2563 บริษทัฯได้ท าสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงเพื่อกู ้ยืมเงิน
จ านวน 1,500.0 ล้านบาท  เงินกู้ยืมดังกล่าวได้เบิกใช้ในเดือนธันวาคม 2563 เป็นจ านวน 139.8                
ลา้นบาท โดยมีก าหนดช าระคืนเงินตน้เต็มจ านวนเม่ือครบ 2 ปี นับจากวนัเบิกรับเงินกู ้และมีอตัรา
ดอกเบ้ียตามท่ีก าหนดในสัญญา ซ่ึงมีก าหนดช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน เงินกูย้มืดงักล่าวเป็นเงินกูย้ืม
แบบไม่มีหลักประกันโดยมีเง่ือนไขเก่ียวกับการรักษาอัตราส่วนทางการเงินท่ีต้องปฏิบัติตาม            
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ยอดเงินกู้ยืมคงเหลือสุทธิจากตน้ทุนเงินกู้ยืมตดัจ าหน่ายมีจ านวน 136.1 
ลา้นบาท 

เงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัยอ่ย 

ช)      บริษทัย่อยในต่างประเทศแห่งหน่ึงได้ท าสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง โดยมี     
วงเงินกู้เป็นจ านวน 20.0 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 9.0 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เงินกู้ยืม
ดังกล่าวได้เบิกใช้แล้วเต็มจ านวนในระหว่างปี 2556 ถึง 2559 โดยมีก าหนดช าระคืนเงินต้นเป็น             
รายไตรมาสภายใน 10 ปี และ 7 ปี ตามล าดบันับจากวนัท่ีเบิกรับเงินกู้งวดแรก เงินกู้ยืมดังกล่าวมี
อตัราดอกเบ้ียตามท่ีก าหนดในสัญญา โดยมีก าหนดช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน และค ้าประกันโดย
กรรมการและบริษทัใหญ่ รวมถึงมีเง่ือนไขเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วนทางการเงินท่ีตอ้งปฏิบติัตาม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ยอดเงินกูย้ืมคงเหลือมีจ านวน 9.8 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า
กับ 294.4 ล้านบาท และ 5.2  ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่ากับ 156.2 ลา้นบาท ตามล าดับ 
(2562: 10.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 5.7 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามล าดบั) 

ซ)      บริษทัย่อยในต่างประเทศแห่งหน่ึงได้ท าสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง โดยมี               
วงเงินกู้เป็นจ านวน 20.4 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เงินกู้ยืมดังกล่าวได้เบิกใช้แลว้เต็มจ านวนใน      
เดือนมีนาคม 2560 โดยมีก าหนดช าระคืนเงินตน้เป็นรายไตรมาสจนถึงปี 2565 เงินกู้ยืมดังกล่าวมี
อตัราดอกเบ้ียตามท่ีก าหนดในสัญญาและค ้าประกนัโดยกรรมการและบริษทัใหญ่ รวมถึงมีเง่ือนไข
เก่ียวกับการรักษาอตัราส่วนทางการเงินท่ีตอ้งปฏิบติัตาม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ยอดเงินกู้ยืม
คงเหลือมีจ านวน 3.6 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่ากับ 108.1 ล้านบาท (2562: 4.8 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่ากบั 144.7 ลา้นบาท) 
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ฌ)     บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญากูย้ืมเงินกบัธนาคารในประเทศสองแห่ง โดยมีวงเงินกูเ้ป็นจ านวน 
177.0 ล้านบาท และ 293.0 ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวได้เบิกใช้ในระหว่างปี 2560 ถึง 2563 เป็น
จ านวนทั้งส้ิน 30.0 ลา้นบาท และ 288.5 ลา้นบาทตามล าดับ โดยมีก าหนดช าระคืนเงินตน้เป็นราย
ไตรมาสภายใน 10 ปี นบัจากวนัท่ีเบิกรับเงินกูง้วดแรก เงินกูย้มืดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียตามท่ีก าหนด
ในสัญญา โดยมีก าหนดช าระดอกเบ้ีย ทุก 3 เดือน และค ้าประกนัโดยบริษทัใหญ่ รวมถึงมีเง่ือนไข
เก่ียวกับการรักษาอัตราส่วนทางการเงินท่ีบริษัทใหญ่ต้องปฏิบัติตาม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
ยอดเงินกูย้ืมคงเหลือมีจ านวน 18.8 ลา้นบาท และ 279.4 ลา้นบาท ตามล าดับ (2562: 26.3 ลา้นบาท 
และ 220.2 ลา้นบาท  ตามล าดบั) 

ฎ)     บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสัญญากูย้ืมเงินกับธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง โดยมีวงเงินกูเ้ป็นจ านวน 
630 ลา้นบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวได้เบิกใช้ในระหว่างปี 2562 ถึง 2563 เป็นจ านวนทั้งส้ิน 406.0 ลา้นบาท   
มีก าหนดช าระคืนเงินตน้เป็นรายไตรมาสภายใน 5 ปี นับตั้งแต่เดือนท่ี 27 จากวนัท่ีลงนามในสัญญา 
เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบ้ียตามท่ีก าหนดในสัญญา โดยมีก าหนดช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 
รวมถึงมีเง่ือนไขเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วนทางการเงินท่ีตอ้งปฏิบติัตาม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
ยอดเงินกูย้มืคงเหลือมีจ านวน 406.0 ลา้นบาท (2562: 59.7 ลา้นบาท) 

27. หุ้นกู้ 

(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย วนัครบก าหนดช าระ 
งบการเงินรวมและ                              

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ร้อยละ)  2563  2562 
คร้ังท่ี 1/2559 2.09 30 มีนาคม 2563 - 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 
คร้ังท่ี 1/2562 2.44 31 ตุลาคม 2567 600,000 600,000 
   4,080,000 4,880,000 

หุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   (980,000) (800,000) 

หุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระเกินกว่าหน่ึงปี   3,100,000 4,080,000 

หุน้กูเ้หล่าน้ีเป็นหุน้กูช้นิดระบุช่ือ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั 

หุ้นกูเ้หล่าน้ีมีขอ้จ ากดัและเง่ือนไขเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วนทางการเงิน การจ่ายเงินปันผล การลดทุน
ช าระแลว้ การจ าน า การจ านองสินทรัพยแ์ละการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจท่ีส าคญั 
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 เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูไ้ม่มีหลกัประกนั ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่ดอ้ยสิทธิ จ านวน 
600,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 600 ลา้นบาท โดยมีอายุ 5 ปีและจะครบ
ก าหนดช าระในปี 2567 มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.44 ต่อปีและมีก าหนดช าระดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี ทั้งน้ีหุ้นกู้
ดงักล่าวมีขอ้จ ากดัและเง่ือนไขเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วนทางการเงิน 

 เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2563 บริษทัฯไดจ่้ายช าระคืนหุน้กูจ้  านวน 800,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท 
คดิเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 800 ลา้นบาท 

28. สัญญาเช่า  

28.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า  

กลุ่มบริษทัท าสัญญาเช่าสินทรัพยเ์พื่อใช้ในการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั โดยมีอายุสัญญาระหว่าง 2 - 33 ปี 
โดยสัญญาเช่าจ านวนหลายสัญญาระบุสิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าและยกเลิกสัญญาเช่า  

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้  

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
 ท่ีดินและอาคาร 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 10,544,051 1,835,155 
เพิ่มขึ้น 346,371 20,130 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (1,754,355) (152,977) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (492,000) (457,000) 
เปล่ียนแปลงจากอตัราแลกเปล่ียน (1,526) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 8,642,541 1,245,308 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มกิจการไดท้ดสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวตามท่ีแสดงในหมายเหตุ 18 
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ข) หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 10,894,399 - 1,265,227 - 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (1,919,455) - (162,352) - 
รวม 8,974,944 - 1,102,875 - 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (1,888,545) - (118,572) - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 7,086,399 - 984,303 - 

ค) ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 1,754,355 152,977 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 430,548 40,084 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าระยะสั้น 1,306 - 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า 48,896 - 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการจ่ายช าระค่าเช่าผนัแปร 442,090 - 

- บริษทัย่อยแห่งหน่ึงซ้ือสิทธิการเช่าลากูนในประเทศมลัดีฟส์ ราคาทุนรวม 365 ลา้นบาท ในระหว่างปี 
2560 

- ในปี 2560 บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าพื้นท่ี  สัญญาซ้ือขายเหมาทรัพยสิ์น  และสัญญาให้สิทธิใช้พื้นท่ี
ส่วนกลางกบับริษทั ธนารักษพ์ฒันาสินทรัพย ์จ ากดั (“ธพส”) โดยมีระยะเวลาตามสัญญานบัตั้งแต่วนัท่ี 
26 พฤศจิกายน 2560 จนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2581 และไม่มีการขยายระยะเวลา  บริษทัฯในฐานะผูร่้วม
ลงทุนไดรั้บสิทธิการเช่าพื้นท่ีโครงการให้สิทธิเอกชนร่วมลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารและศูนยป์ระชุม
และโรงแรม ณ ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (“โครงการฯ”) จาก ธพส. 
เพื่อประกอบธุรกิจศูนยป์ระชุมและโรงแรม รวมถึงธุรกิจและกิจการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองภายใตเ้ง่ือนไข 
ขอ้ก าหนด และขอบเขตในสัญญา   

ทั้งน้ี บริษทัฯตกลงช าระค่าตอบแทนการร่วมลงทุนตลอดอายุสัญญาให้ ธพส. เป็นจ านวนเงิน 1,179.7 
ลา้นบาท โดยช าระงวดเดียวในวนัท่ีลงนามในสัญญา โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนตามสัญญาเช่าพื้นท่ี
โครงการฯ จ านวน 452.9 ลา้นบาท และค่าตอบแทนการใชท้รัพยสิ์นของโครงการฯ จ านวน 726.8 ลา้น
บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมทั้งซ้ือขายเหมาทรัพยสิ์นซ่ึงเป็นเคร่ืองใช้และสินคา้คงคลงั เป็นจ านวน
เงิน 17.1 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
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ทรัพยสิ์นหรือส่ิงปลูกสร้างใดๆท่ีเกิดจากการบ ารุงรักษา บูรณะ พฒันาส่ิงปลูกสร้างอาคาร พื้นท่ี
โครงการฯ และทรัพยสิ์นของโครงการฯ ให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของธพส. ทันทีท่ีการด าเนินการ
ก่อสร้าง ท าขึ้นใหม่ น ามาทดแทน น ามาใชห้รือแกไ้ขปรับปรุงเสร็จ 

-  เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2528 บริษทั เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอร์ท จ ากดั (CHBR) (บริษทัย่อย) ไดท้ าสัญญา
เช่าท่ีดิน อาคารโรงแรมและสินทรัพยข์องโรงแรมรถไฟหวัหินกบัการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
เป็นเวลา 30 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 15 มกราคม 2559 สัญญาเช่าน้ีสามารถต่อสัญญาออกไปไดโ้ดยอตัโนมติั
อีก 3 ปี 4 เดือน ถา้ CHBR ประสงคจ์ะเช่าต่อไป CHBR จะตอ้งแสดงความจ านงเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ก่อนครบก าหนดอายุสัญญาเช่าไม่นอ้ยกว่า 12 เดือน อตัราค่าเช่าและเง่ือนไขใหม่จะเป็นไปตามท่ีตก
ลงร่วมกนัและเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย โดยการต่ออายุสัญญาเช่าจะต่ออายุไดอี้ก 2 คร้ัง คร้ังละ 15 ปี  
โดย CHBR จะต้องจ่ายค่าเช่าตามจ านวนเงินท่ีระบุไวใ้นสัญญาเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 15 มกราคม 2529 
นอกจากน้ี  CHBR จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขในสัญญา โดยน าหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคาร
เพือ่เป็นประกนัแก่ รฟท.  
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2556 CHBR ไดรั้บสิทธิต่อสัญญาเช่าท่ีดิน อาคารโรงแรมและสินทรัพย์
ของโรงแรมรถไฟหัวหินกบั รฟท. โดยเม่ือสัญญาเช่าส้ินสุดลงในวนัท่ี 15 มกราคม 2559 รฟท. ไดต้่อ
สัญญาเช่าใหแ้ก่ CHBR ต่อไปอีก 3 ปี 4 เดือนตามเง่ือนไขสัญญาเดิม 
เม่ือวนัท่ี 9 กันยายน 2562 CHBR ได้รับสิทธิต่อสัญญาเช่าท่ีดิน อาคารโรงแรมและสินทรัพยข์อง
โรงแรมรถไฟหัวหินกับ รฟท. ต่อไปมีก าหนด 1 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2562 ถึงวนัท่ี 15 
พฤษภาคม 2563  โดย CHBR ตกลงช าระค่าเช่าท่ีดินให้แก่ รฟท. ตามจ านวนเงินท่ีตกลงกนัทั้งสอง
ฝ่าย กบัค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดินในอตัราท่ีกฎหมายก าหนด 
เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2563 CHBR ไดรั้บสิทธิต่อสัญญาเช่าท่ีดิน อาคารโรงแรมและสินทรัพยข์อง
โรงแรมรถไฟหัวหินกับ รฟท. ต่อไปมีก าหนด 2 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2563 ถึงวนัท่ี 15 
พฤษภาคม 2565 โดย CHBR ตกลงช าระค่าเช่าท่ีดินให้แก่ รฟท. ตามจ านวนเงินท่ีตกลงกันทั้งสอง
ฝ่าย กบัค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดินในอตัราท่ีกฎหมายก าหนด ทั้งน้ีเน่ืองจากกลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัใหม่มาใชใ้นปีปัจจุบนั CHBR แสดงรายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยสิ์ทธิ
การใชใ้นงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

29. หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน  
     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
เงินมดัจ า 1,409 1,778 - 3 
เงินประกนัผลงาน - 57,390 - 5,959 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายและภาษีมูลค่าเพ่ิมคา้งจ่าย 105,992 208,447 20,044 28,489 
รวม 107,401 267,615 20,044 34,451 

 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่มาใช้ในปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทัแสดง
รายการเงินประกนัผลงานเป็นหน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืนในงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 
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30. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงานแสดงได้
ดงัน้ี   
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานตน้ปี 310,491 257,217 102,093 77,078 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน :     
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  71,990 27,563 20,371 9,176 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 7,899 8,072 1,988 2,242 

    ตน้ทุนบริการในอดีต - 58,157 - 16,957 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น :     

(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 

  
  

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้น
ประชากรศาสตร์ 10,324 - 4,217 - 

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  (17,120) - (2,370) - 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 26,435 - (10,961) - 

ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหว่างปี (89,122) (40,518) (28,370) (3,360) 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานปลายปี 320,897 310,491 86,968 102,093 

 เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงใน              
ราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงได้ก าหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส าหรับลูกจ้างซ่ึงท างาน
ติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมายดงักล่าว
มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการ
ส าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้กลุ่มบริษัทมีหน้ีสินส ารอง
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 58 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 17 ลา้นบาท) กลุ่มบริษทับนัทึก
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบก าไรขาดทุน
ของปี 2562 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไดจ้ดัให้มีโครงการสมคัรใจเกษียณอายุก่อนก าหนดให้กบัพนักงาน ซ่ึงมี
พนักงานบางส่วนได้เขา้ร่วมโครงการดังกล่าว โดยกลุ่มบริษทัมีการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
ใหก้บัพนกังานดงักล่าวเป็นจ านวน 59.3 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 21.9 ลา้นบาท) 

 กลุ่มบริษทัคาดวา่จะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ เป็นจ านวนประมาณ 
54 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 32 ลา้นบาท) (2562: จ านวน 42 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: จ านวน 20 ลา้น
บาท))  
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ของกลุ่มบริษทัประมาณ 11 ปี (เฉพาะบริษทัฯ: 11 ปี) (2562: 10 ปี (เฉพาะบริษทัฯ: 10 ปี)) 

 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ร้อยละตอ่ปี) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
อตัราคิดลด 1.59 2.90 1.59 2.90 
อตัราการขึ้นเงินเดือน  4 5.00 - 8.00 4 5.00 - 8.00 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน  7.64 - 45.84 5.00 - 35.00 7.64 - 45.84 5.00 - 35.00 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม                             งบการเงินเฉพาะกิจการ                       

 หน้ีสินเพ่ิมขึ้น(ลดลง) หน้ีสินเพ่ิมขึ้น(ลดลง) 

 เพ่ิมขึ้น ลดลง เพ่ิมขึ้น ลดลง 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
อตัราคิดลด (ร้อยละ 1) (24) (19) 28 22 (4) (4) 4 4 
อตัราการขึ้นเงินเดือน 

(ร้อยละ 1)  26 22 (23) (19) 4 4 (4) (4) 
อตัราการเปลี่ยนแปลง
ในจ านวนพนกังาน 
(ร้อยละ 10)  (21) (18) 28 21 (4) (4) 5 4 

31. ประมาณการหนีสิ้นส าหรับค่าร้ือถอน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม           

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 116,692 
ประมาณการหน้ีสินเพิ่มขึ้น 24,793 
ประมาณการหน้ีสินใชไ้ป (6,423) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 135,062 
ประมาณการหน้ีสินเพิ่มขึ้น 15,300 
ประมาณการหน้ีสินใชไ้ป (9,108) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 141,254 
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32. ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น  

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้น
สูงกว่ามูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

33. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯจะตอ้งจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหัก
ดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
ส ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯได้จัดส ารองตาม
กฎหมายไดค้รบถว้นแลว้ 

34. รายได้อ่ืน 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
รายไดค้่าบริหารจดัการ 109,766 213,506 5,000 15,309 
รายไดค้่าบริการ - - 68,703 168,034 
เงินชดเชยความเสียหายจากประกนั 6,642 101,155 - - 
รายไดจ้ากการค ้าประกนัเงินกูใ้หแ้ก่บริษทัยอ่ย - - 6,385 6,989 
ค่าเช่ารับและค่าบริการอื่น 6,522 32,294 - - 
เงินสนบัสนุน 12,560 12,560 - - 
รายไดจ้ากการขายน ้ามนัใชแ้ลว้ 17,937 19,716 - - 
อืน่ๆ 99,860 92,645 47,621 67,768 
รวม 253,287 471,876 127,709 258,100 

เงินชดเชยความเสียหายจากประกนั  

เน่ืองจากความไม่สงบทางการเมืองในกรุงเทพมหานครในปี 2553 ร้านคา้ของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง และ
บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงไดรั้บความเสียหายจากเหตุการณ์ไฟไหมใ้นปี 2553 เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 66 
ลา้นบาท ซ่ึงสามารถแบ่งเป็นความเสียหายของสินทรัพยแ์ละอ่ืนๆจ านวน 36 ลา้นบาท การหยุดชะงกัทาง
ธุรกิจจ านวน 30 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัย่อยทั้งสองแห่งไดเ้รียกร้องค่าชดเชยดงักล่าวจากบริษทัประกนัในปี 
2553 อย่างไรก็ตามทางบริษทัประกนัภยัปฏิเสธความรับผิด ซ่ึงบริษทัย่อยทั้งสองแห่งยื่นฟ้องต่อศาล โดย
ในเดือนมีนาคม 2562 ศาลฎีกาไดมี้ค าตดัสินให้บริษทัประกนัช าระเงินชดเชยให้แก่บริษทัย่อยทั้งสองแห่ง
พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วนัฟ้อง เป็นจ านวนทั้งส้ิน 101 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 บริษทัยอ่ยทั้งสองแห่งไดรั้บเงินชดเชยดงักล่าวแลว้เตม็จ านวน 
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35. รายได้ทางการเงิน 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
รายไดด้อกเบ้ียจากเงินฝากธนาคาร 21,440 38,642 1,342 3,210 
รายไดด้อกเบ้ียจากเงินให้กูย้มื 67,698 43,173 144,778 91,902 

รวม 89,138 81,815 146,120 95,112 

36. ต้นทุนทางการเงิน   

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 430,548 - 40,084 - 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียของเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร       
เงินกูย้ืมและหุ้นกู ้ 238,192 214,021 196,925 166,627 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียของเงินกูย้มืจากบริษทัยอ่ย - - 12,393 18,704 
รวม 668,740 214,021 249,402 185,331 

37. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ตน้ทุนของอาหารและเคร่ืองด่ืมใชไ้ป 3,939,662 5,157,357 138,432 290,594 
ค่าใชจ้่ายผลประโยชนข์องพนกังาน 3,708,704 5,259,517 558,870 915,667 
ค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิ 463,241 557,630 - - 
ค่าใชจ้่ายในการบริหารจดัการ 35,170 33,934 65,269 162,594 
ค่าเช่าท่ีดินและอาคาร 492,292 2,044,722 - 11,571 
คา่เส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 3,421,052 2,037,219 360,671 408,948 
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38. ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
เงินเดือนและค่าแรง 2,910,285 3,879,301 376,628 610,293 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ 79,889 93,792 22,359 28,376 
โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้ 35,971 47,794 13,732 21,447 
อืน่ ๆ 682,559 1,238,630 146,151 255,551 

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 3,708,704 5,259,517 558,870 915,667 

39. ภาษีเงินได้  

 คา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน     
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลส าหรับปี 5,569 296,737 - - 
รายการปรับปรุงค่าใชจ้่ายภาษเีงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (6,548) (3,682) - (56) 
ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี     
ภาษเีงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (434,187) (12,251) (174,689) (36,268) 
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในก าไรขาดทุน (435,166) 280,804 (174,689) (36,324) 

จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ภาษเีงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไร                                                 

จากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ 49 - - - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไรขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 3,782 - (1,823) - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไร                                                 
จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย  - (4) - - 

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  3,831 (4) (1,823) - 



 89 

รายการกระทบยอดระหวา่งขาดทุนทางบญัชีกบัรายไดค้่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ก าไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนภาษเีงินไดนิ้ติบคุคล (3,332,818) 2,089,976 (1,854,400) 1,027,150 
     

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล ร้อยละ 0 - 20 ร้อยละ 0 - 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก าไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณ
อตัราภาษี (666,564) 417,995 (370,880) 205,430 

ผลกระทบจากความแตกต่างของอตัราภาษี     
   ส าหรับกิจการในต่างประเทศ 15,042 (7,272) - - 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ     
ส่วนแบ่ง(ก าไร)ขาดทุนในเงินลงทุนในบริษทัร่วม         
และการร่วมคา้ 4,188 (6,201) - - 

รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษ ี (11,530) (26,410) (28,845) (199,275) 
ก าไรท่ีไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี 11,028 (31,604) - - 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ     
ค่าใชจ้่ายตอ้งห้ามทางภาษ ี 24,595 6,186 100,334 12,216 
ค่าใชจ้่ายท่ีมีสิทธิหกัภาษีไดเ้พ่ิมขึ้น (98,433) (84,272) (35,158) (5,290) 
การใชข้าดทุนทางภาษีท่ีเดิมไม่ไดบ้นัทึก (1,254) (10,938) - (56) 
อืน่ๆ (18,447) 4,885 22,014 (2,133) 

รวม (93,539) (84,139) 87,190 4,737 
รายการท่ียงัไม่รับรู้สินทรัพยภ์าษเีงินไดร้อการตดับญัชีใน                     
ปีก่อนท่ีรับรู้ในระหว่างปี - (47,160) - (47,160) 

ผลขาดทนุในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย ์                                            

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 272,319 40,808 114,533 - 
คา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีรับรู้                                                  

เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ 23,313 7,392 23,313 - 
ขาดทนุท่ียงัไมไ่ดรั้บรู้ซ่ึงเกิดจากรายการระหว่างกนั 17,125 21,077 - - 
ภาษีปีก่อนๆ ท่ีบนัทึกสูงไป (6,548) (3,682) - (56) 

(รายได)้ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก าไรขาดทุน (435,166) 280,804 (174,689) (36,324) 
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีแสดงยอดคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงินดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี     
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน 233,898 - 133,800 - 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  
 (2562: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) 6,427 - 4,637 - 
ความแตกต่างของค่าเส่ือมราคา 58,247 51,619 - - 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 46,413 47,160 46,413 47,160 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - 35,538 - 32,465 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 50,489 62,061 17,394 20,385 
ยอดขาดทุนยกไป 155,219 23,313 - 23,313 
สัญญาเช่า 181,651 - 71,142 - 
อื่นๆ 65,071 33,071 - 2,317 
รวม 797,415 252,762 273,386 125,640 
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ความแตกต่างของค่าเส่ือมราคา (392,137) (360,304) (99,631) (91,097) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - (1,189) - - 
สัญญาเช่า (1,323) - -  
อืน่ๆ (32) (1,148) - - 
รวม (393,492) (362,641) (99,631) (91,097) 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 สินทรัพย ์ หน้ีสิน 
 2563 2562 2563 2562 
รวม 797,415 252,762 (393,492) (362,641) 
การหกักลบรายการของภาษี (245,354) (133,334) 245,354 133,334 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชีสุทธิ  552,061 119,428 (148,138) (229,307) 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สินทรัพย ์ หน้ีสิน 
 2563 2562 2563 2562 
รวม 273,386 125,640 (99,631) (91,097) 
การหกักลบรายการของภาษี (99,631) (91,097) 99,631 91,097 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชีสุทธิ  173,755 34,543 - - 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้ จ านวน 1,491 ลา้นบาท (2562: 471 
ลา้นบาท) กลุ่มบริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ทั้งน้ีขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายใุนปี                 
2564 - 2568  เน่ืองจากกลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ากลุ่มบริษัทอาจไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคต                      
เพียงพอท่ีจะน าขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชข้า้งตน้มาใชป้ระโยชน์ได ้

40. ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 

 ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่
รวมก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

41. เงินปันผล 

ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรร
ก าไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.65 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 877.5 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้าย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี 2562 

ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2563 มีมติให้งดการจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 

42. ข้อมูลส่วนงานด าเนินงาน 

กลุ่มบริษทัมี 2 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั 
หน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัน้ีผลิตสินคา้และให้บริการท่ีแตกต่างกัน และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก 
เน่ืองจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกัน  ผู ้มีอ  านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ด าเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัอย่างนอ้ยทุกไตรมาสการ
ด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี 

- ส่วนงาน 1 ส่วนงานโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ส่วนงาน 2  ส่วนงานการขายอาหารและไอศกรีม 

ขอ้มูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างน้ี ผลการด าเนินงานวดัโดยใช้
ก าไรหลงัภาษีเงินได้ของส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อ านาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้ าไรหลงัภาษีเงินไดใ้นการวดัผล
การด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบั
กิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั 

กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามลกัษณะในการประกอบธุรกิจ ในระหว่างปีปัจจุบนัไม่
มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน
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 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 

ส่วนงานโรงแรม 
และบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 

ส่วนงานการขาย 
อาหารและไอศกรีม รวม 

รายการปรับปรุงและตดั
รายการระหว่างกนั งบการเงินรวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รายไดจ้ากการขายและบริการ           
- รายไดจ้ากภายนอก 2,855  8,439  10,038  12,184  12,893  20,623  - - 12,893  20,623  

- รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 4  10  63  98  67  108  (67) (108) -  - 

รวมรายไดจ้ากการขายและบริการ 2,859  8,449  10,101  12,282  12,960  20,731  (67) (108) 12,893  20,623  

ตน้ทุนขายและบริการ (3,192) (5,475) (5,662) (6,771) (8,854) (12,246) 17  58  (8,837) (12,188) 

ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ (333) 2,974  4,439 5,511  4,106 8,485  (50) (50) 4,056 8,435  

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:           
รายไดอ้ื่นและรายไดท้างการเงิน 1,026  1,736  128  200  1,154  1,936  (797) (1,268) 357  668  
ค่าใชจ้่ายในการขาย (165) (492) (395) (503) (560) (995) 55  149  (505) (846) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (2,655) (2,350) (4,087) (4,474) (6,742) (6,824) 1,416  842  (5,326) (5,982) 
ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่
สินทรัพยท์างการเงิน (1,205) - (20) - (1,225) - - - (1,225) - 

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทั
ร่วมและการร่วมคา้ (15) 31  (6) (2) (21) 29  - - (21) 29  

ค่าใชจ้่ายทางการเงิน (681) (416) (144) (2) (825) (418) 156  204  (669) (214) 

รายได(้ค่าใชจ้่าย)ภาษเีงินได ้ 388 (224) 47 (57) 435 (281) -  -  435 (281) 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (3,640) 1,259  (38) 673  (3,678) 1,932  780  (123) (2,898) 1,809  



 93 

ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมศิาสตร์  

กลุ่มบริษทัมีการจดัการส่วนงานธุรกิจทัว่โลกในลกัษณะเดียวกนั ส่วนงานธุรกิจเหล่าน้ีด าเนินงานใน เขต
ภูมิศาสตร์หลกั ดงัน้ี 

1. ประเทศไทย เป็นประเทศท่ีบริษัทใหญ่ตั้ งอยู่และด าเนินงานทางธุรกิจเป็นหลกัของกลุ่มบริษัท 
ขอบเขตการด าเนินงานหลกัในเขตภูมิศาสตร์น้ีประกอบดว้ย ส่วนงานโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 
และส่วนงานการขายอาหารและไอศกรีม 

2. ประเทศสาธารณรัฐมลัดีฟส์ กิจกรรมหลกัคือ ส่วนงานโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงานภูมิศาสตร์มีดงัน้ี 

      (หน่วย: ลา้นบาท) 

 รายได ้
ผลการด าเนินงานตาม 

ส่วนงาน สินทรัพยร์วม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
ประเทศไทย 12,516 19,251 (3,262) 1,829 60,442 50,899 
ประเทศมลัดีฟส์ 444 1,480 (416) 103 3,615 2,287 
ตดัรายการระหว่างกนั (67) (108) 780 (123) (28,707) (25,596) 

รวม 12,893 20,623 (2,898) 1,809 35,350 27,590 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

ในปี 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทั ไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของ
รายไดข้องกิจการ 

43. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 กลุ่มบริษทัและพนักงานได้ร่วมกันจดัตั้ งกองทุนส ารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบญัญัติกองทุนส ารอง               
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ  3 ถึงอัตราร้อยละ 15 ของเงินเดือน                      
ทุกเดือน และกลุ่มบริษทัจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 10 ของ
เงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทั หลักทรัพย์จดัการกองทุน 
กรุงไทย จ ากัด (มหาชน), บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากัด, บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุน กรุงศรี จ ากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุน
ของกลุ่มบริษทั ในระหวา่งปี 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ านวนเงิน 36 ลา้นบาท 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 14 ลา้นบาท) (2562: 48 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 21 ลา้นบาท)) 
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44. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

44.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนดงัน้ี  

     (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
การก่อสร้างและปรับปรุงโรงแรม 1,072.5 1,013.0 12.9 17.3 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์   19.9 31.4 - - 
ส่วนปรับปรุงสัญญาเช่า - 6.0 - - 

รวม 1,092.4 1,050.4 12.9 17.3 

44.2 การค า้ประกนั 

44.2.1 หนังสือค า้ประกนัธนาคาร  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีหนังสือค ้าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม
กลุ่มบริษทัซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพนัทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทัซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ประกนัการปฏิบติัตามสัญญาเช่า 171 171 59 59 
ประกนัการใชไ้ฟฟ้าและอืน่ ๆ 46 45 8 8 
รวม 217 216 67 67 

44.2.2 การค า้ประกนัระหว่างกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

บริษทัฯ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯและกรรมการของบริษทัฯท่านหน่ึงไดค้  ้าประกันการช าระหน้ี
ของบริษทัย่อยส่ีแห่งต่อธนาคารในประเทศหลายแห่ง วงเงินค ้าประกัน 3,214 ลา้นบาท (2562: 
3,121 ล้านบาท)  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินกู้ดังกล่าวมียอดคงเหลือจ านวน 1,578 ล้านบาท 
(2562: 1,434 ลา้นบาท) 

บริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั มีภาระผูกพนัต่อสถาบนัการเงิน
เก่ียวกบัการค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและวงเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง 
เป็นจ านวนเงินรวม 60.8 ลา้นบาท (2562: 55.8 ลา้นบาท) 
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44.3  ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาต่างๆ 

ก) บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญากบับริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืมผสมคาร์บอเนตในประเทศไทย โดยบริษทัย่อย
ดงักล่าวจะไดรั้บเงินสนับสนุน หากบริษทัปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากดับางประการตามท่ีระบุใน
สัญญา โดยเงินสนับสนุนท่ีได้รับจะถูกบันทึกไวใ้นบัญชี “รายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชี” ใน               
งบแสดงฐานะการเงิน 

ข)  บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีสัญญาซ้ือวตัถุดิบจากผูข้ายในประเทศรายหน่ึงมีระยะเวลา 12 เดือน นบัจากวนัท่ี
ในสัญญา โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวตกลงซ้ือวตัถุดิบตามราคาและปริมาณท่ีระบุในสัญญาและตกลงท่ีจะ
ช าระเงินประกนัตามท่ีระบุในสัญญา ซ่ึงจะไดรั้บเงินประกนัคืนทั้งจ านวนเม่ือส้ินสุดสัญญา 

ค) ในระหว่างปีบริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสัญญาให้สิทธิผลิตและจ าหน่ายอาหารกับธุรกิจอาหารใน
ประเทศหลายแห่ง เพื่อรับสิทธิในการใช้สัญลกัษณ์ร้านคา้ (logo) ของกิจการเหล่านั้นในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทัย่อยดงักล่าวและเพื่อเป็นการตอบแทนสิทธิดงักล่าวบริษทัยอ่ยตกลงจ่ายค่าธรรมเนียม
ต่างๆตามท่ีระบุในสัญญา รวมถึงตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนด และเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา 

ง) บริษทัย่อยสองแห่งของบริษทัฯได้มีการท าสัญญาสิทธิและสัญญารับโอนสิทธ์ิกับกิจการหลายแห่ง 
เพื่อรับสิทธิในการด าเนินธุรกิจภายใตท้รัพยสิ์นทางปัญญา สิทธิเคร่ืองหมายการคา้และสิทธิในการให้
ผูรั้บสิทธิด าเนินงานภายใต้เคร่ืองหมายการค้าต่างๆโดยบริษัทย่อยทั้ งสองแห่งต้องปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนด และเง่ือนไข รวมทั้งตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

 ในวนัท่ี 15 กนัยายน 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญารับโอนสิทธ์ิเคร่ืองหมายการคา้ “Arigato” 
จากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีสิทธิท่ีจะเปิดร้านขายขนมปังและเคร่ืองด่ืม
ภายใตเ้คร่ืองหมายดงักล่าว และตกลงท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนในการรับโอนสิทธ์ิตามท่ีระบุในสัญญา 

44.4 หนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

 เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2560 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ยื่นฟ้องลูกหน้ีรายหน่ึง (ผูค้ ัดค้าน) เป็นจ านวนเงินรวม 
209.8 ล้านบาทรวมดอกเบ้ีย ส าหรับค่าบริหารจัดการค้างจ่ายจ านวน 51.2 ล้านบาทและเรียกร้องค่าชดเชย
ส าหรับความเสียหายอ่ืนเน่ืองจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญาบริหารโรงแรม ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 27 ธันวาคม 2560   ผู ้
คดัคา้นไดย้ื่นค าร้องปฏิเสธค่าชดเชยและไดเ้รียกร้องค่าชดเชยส าหรับความเสียหายจากการทุจริตและไม่ปฏิบติั
ตามสัญญาของบริษัทย่อยในระหว่างการบริหารโรงแรมของผูค้ ัดค้านเป็นจ านวนเงิน 918.4 ล้านบาทรวม
ดอกเบ้ีย บริษทัย่อยดังกล่าวได้ยื่นคัดคา้นต่อการฟ้องแยง้ของผูค้ ัดค้านและเม่ือวนัท่ี 4 ธันวาคม 2562  คณะ
อนุญาโตตุลาการมีค าวินิจฉัยช้ีขาดให้ผูค้ดัคา้นช าระเงินจ านวน 52.3 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 
8.875 ต่อปี ของเงินตน้ดังกล่าวนับแต่วนัท่ีคณะอนุญาโตตุลาการมีค าช้ีขาดน้ีเป็นตน้ไปจนกว่าจะช าระเสร็จ 
ต่อมาฝ่ายผูค้ดัคา้นไดท้ าหนงัสือประนอมหน้ีลงวนัท่ี 15 มกราคม 2564 โดยจะขอผ่อนช าระหน้ีเป็นระยะเวลา 6 
ปี และขอเจรจาปรับลดอตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงฝ่ายบริหารก าลงัอยู่ระหวา่งการพิจารณาถึงขอ้ตกลงดงักล่าว  
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45. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือ
เปิดเผยมูลค่ายติุธรรมโดยแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม          
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย                       

ตราสารทนุ - - 1 1 - - 1 1 
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม          
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - - - - 1,300 1,287 1,300 1,287 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม          

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทนุ  - - - - 980 1,002 980 1,002 

46. เคร่ืองมือทางการเงิน 

46.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน  

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้ 
เงินให้กู ้ยืม เงินลงทุน เงินกู้ยืมระยะสั้ น และเงินกู้ยืมระยะยาว กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านเครดิต 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงด้านเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กู ้ยืม เงินฝากกับ
ธนาคารและสถาบนัการเงินโดยจ านวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่า
ตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน  
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ลูกหน้ีการค้า 

กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงโดยใชน้โยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเช่ืออยา่งเหมาะสม จึงไม่
คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินท่ีมีสาระส าคญั นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัมีการติดตามยอดคงคา้งของ
ลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาอยา่งสม ่าเสมอ  

กลุ่มบริษทัพิจารณาการด้อยค่าทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตั้งส ารองของผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นค านวณโดยพิจารณาจากอายุหน้ีคงคา้งนับจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระส าหรับกลุ่ม
ลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของความเส่ียงด้านเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกัน โดยจดักลุ่มลูกคา้ตามประเภทของลูกคา้และ
อนัดบัความน่าเช่ือถือของลูกคา้ การค านวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นค านึงถึง
ผลของความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและขอ้มูลท่ีมีความสมเหตุสมผลและสามารถ
สนบัสนุนไดท่ี้มีอยู ่ณ วนัท่ีรายงานเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบนัและการคาดการณ์สภาวะ
เศรษฐกิจในอนาคต  

เคร่ืองมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร  

กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัยอดคงเหลือกบัธนาคารและสถาบนัการเงินโดยจะ
ลงทุนกบัคู่สัญญาท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้เท่านั้นและอยู่ในวงเงินสินเช่ือท่ีก าหนดให้กบัคู่สัญญาแต่ละราย 
โดยวงเงินสินเช่ือจะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปีและอาจมีการปรับปรุงใน
ระหวา่งปีขึ้นอยูก่บัความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษทั การก าหนดวงเงินดงักล่าวเป็น
การช่วยลดความเส่ียงของการกระจุกตวัและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินท่ีอาจเกิดขึ้นจากผิดนดัช าระของ
คู่สัญญา 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน  

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการกูย้มืเป็นเงินตราตา่งประเทศ  

กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดงัน้ี  
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สกุลเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
อตัราแลกเปล่ียน                                              

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 
(ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เหรียญสหรัฐ 7 10 - - 30.04 30.15 
หยวน 1 1 - - 4.62 4.31 
เยน 1,166 - - - 0.29 - 
หนีสิ้นทางการเงิน       
เหรียญสหรัฐ 51 35 19 6 30.04 30.15 
เยน 26,536 - 26,536 - 0.29 - 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบญัชี หุ้นกู ้
และเงินกูย้ืมระยะยาว สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาด 
หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตาม
ประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตาม
วนัท่ีครบก าหนด หรือวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึง
ก่อน) ไดด้งัน้ี 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ียปรับ   อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ถึง 5 ปี ขึ้นลงตามราคาตลาด ไม่มีอตัราดอกเบ้ีย รวม  (ร้อยละต่อปี) 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพย์ทางการเงิน             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - 2,267  1,508  467  516  2,734  2,024   0.13 - 1.4   0.13 - 1.55  
ลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน - - - - - - 514 765 514 765 - - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน่ 90  788  - - - - - - 90  788   1.75 1.45 - 1.80  

สินทรัพยท์างการเงินไมห่มุนเวียนอื่น - - - - 108 54 1 1 109 55 3.83 6.38 

 90  788  - - 2,375  1,562  982 1,282 3,447 3,632   

หนีสิ้นทางการเงิน             
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม            
ระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 1,395 - - - 330  551  - - 1,725  551  1.5 - 3.2 2.7 - 3.6 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - - - 1,875  2,649  1,875  2,649  - - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากบคุคล                  
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 52  52  - - - - 52  52  3.0  3.0  

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 700 400 - 700 4,875 1,134 - - 5,575  2,234  0.9 - 3.1 1.7 - 5.3 
หุ้นกู ้ 980 800  3,100  4,080  - - - - 4,080  4,880  2.4 - 3.4 2.1 - 3.4 

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน่ - - - - - - 135 - 135 - - - 

 3,075  1,200  3,152  4,832  5,205  1,685  2,010 2,649  13,442 10,366    
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ียปรับ   อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ถึง 5 ปี ขึ้นลงตามราคาตลาด ไม่มีอตัราดอกเบ้ีย รวม (ร้อยละต่อปี) 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพย์ทางการเงิน             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - - - 184  64  184  64  - - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอืน่ - - - - - - 80  155  80  155  - - 
เงินปันผลคา้งรับ - - - - - - -  210  -  210  - - 
เงินให้กูย้ืมระยะส้ันแก่กิจการ               
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

             
33  

             
471  - - - - - - 33  471  3.0 3.0 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการ              
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั           -  - 5,118 2,505 - - - - 5,118  2,505  3.0 3.0 

 33  471 5,118 2,505 - - 264  429  5,415  3,405    
หนีสิ้นทางการเงิน             
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม            
ระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 995 - - - - - - - 995  -  

1.5 - 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน่ - - - - - - 237  376  237  376  - - 
เงินกูยื้มระยะส้ันจากกิจการ                     
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 377 520              -  - - - - - 

          
377  

          
520  1.57 - 3.0 1.6 - 3.0 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 700  400  - 700 3,612 191 - - 4,312  1,291  0.9 - 3.0 2.4 - 4.8 
หุ้นกู ้ 980  800  3,100  4,080  - - - - 4,080  4,880  2.4 - 3.4 2.1 - 3.4 
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน่ - - - - - - 2 - 2 - - - 
 3,052  1,720  3,100 4,780 3,612 191 239 376  10,003  7,067    
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การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ 

ผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษทัจากการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลของอตัรา
ดอกเบ้ียของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืท่ีมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
แสดงไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงิน อตัราดอกเบ้ีย 
ผลกระทบต่อก าไร   

ก่อนภาษี อตัราดอกเบ้ีย 
ผลกระทบต่อก าไร   

ก่อนภาษี 

 เพ่ิมขึ้น ลดลง ลดลง เพ่ิมขึ้น เพ่ิมขึ้น ลดลง ลดลง เพ่ิมขึ้น 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) 
บาท 1 (1) (22,784) 22,784 1 (1) (16,774) 16,774 
เหรียญสหรัฐ 1 (1) (9,013) 9,013 1 (1) (5,351) 5,351 
เยน 1 (1) (7,084) 7,084 1 (1) (7,084) 7,084 

การวิเคราะห์ผลกระทบข้างต้นจัดท าขึ้นโดยใช้สมมติฐานว่าจ านวนเงินให้กู ้ยืมและเงินกู้ยืม ท่ีมีอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด และตัวแปรอ่ืนทั้ งหมดคงท่ีตลอด 1 ปี และยงัถือเสมือนว่าอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาดของเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมดงักล่าวไม่ไดมี้อตัราดอกเบ้ียท่ีก าหนดไว้
แลว้ ดังนั้น การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดขึ้นจึงมีผลกระทบต่อดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระตลอด 12 
เดือนเต็ม ทั้งน้ี ข้อมูลน้ีไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต และควรใช้ด้วยความ
ระมดัระวงั 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  

กลุ่มบริษทัมีการติดตามความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการใชเ้งินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้มืธนาคารและ
สัญญาเช่า ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินประมาณร้อยละ 32 ท่ีจะครบก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปีเม่ือเทียบกบัมูลค่าตามบญัชีทั้งหมดของหน้ีสินดงักล่าวท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน (เฉพาะบริษทัฯ: 
ร้อยละ 28) กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินการกระจุกตวัของความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินเพื่อน าไปช าระ
หน้ีสินเดิมและไดข้อ้สรุปว่า กลุ่มบริษทัมีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งของเงินทุนท่ีหลากหลายอย่าง
เพียงพอ  
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รายละเอียดการครบก าหนดช าระของหน้ีสินทางการเงิน ท่ี ไม่ ใช่ตราสารอนุพันธ์ของบริษัทฯ                       
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน 
สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

รายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์     
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะ
ส้ันจากสถาบนัการเงิน 1,725,072 - - 1,725,072 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,874,818 - - 1,874,818 
เงินกูย้ืมระยะยาว 987,277 3,576,252 1,011,150 5,574,679 
หุ้นกู ้ 980,000 2,600,000 500,000 4,080,000 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 2,097,106 5,384,056 3,413,237 10,894,399 

รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 7,664,273 11,560,308 4,924,387 24,148,968 

 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์     
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะ
ส้ันจากสถาบนัการเงิน 995,229 - - 995,229 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 236,930 - - 236,930 
เงินกูย้ืมระยะยาว 700,000 2,709,791 902,048 4,311,839 
หุ้นกู ้ 980,000 2,600,000 500,000 4,080,000 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 155,503 693,253 416,471 1,265,227 

รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 3,067,662 6,003,044 1,818,519 10,889,225 

46.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจัดอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอัตราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  
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47. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทัฯ คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสมเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผูถื้อหุ้น โดย ณ  วนัท่ี                       
31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 2.46:1 (2562: 0.95:1) และเฉพาะบริษทัฯมี
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 2.31:1 (2562: 1.10:1)  

48. เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวันท่ี  12 มกราคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด                   
(บริษทัยอ่ย) ไดมี้มติเห็นชอบอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุ้นละ 6.87 บาท เป็นจ านวนเงิน
ทั้งส้ิน 42.6 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2564 

49. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูมี้อ านาจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2564 
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