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หมายเหตุ สารบญั 
 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
3 ผลกระทบจากเหตุการณ์นํ้าท่วมคร้ังใหญ่ของไทย 
4 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
5 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
6 การซ้ือบริษทัยอ่ย 
7 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
8 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
9 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
10 สินคา้คงเหลือ 
11 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 
12 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  
13 เงินลงทุนตามวีธีส่วนไดเ้สียในตราสารทุน - การบญัชีดา้นผูล้งทุน 
14 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
15 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
16 สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 
17 ค่าความนิยม 
18 สิทธิการเช่า 
19 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 
20 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
21 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
22 สาํรองการคํ้าประกนั 
23 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
24 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
25 ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
26 ทุนเรือนหุน้ 
27 สาํรอง 
28 รายงานทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
29 รายไดอ่ื้น 
30 ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 
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หมายเหตุ สารบญั 
 

31 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ  
32 ตน้ทุนทางการเงิน 
33 ภาษีเงินได ้
34 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
35 เงินปันผล 
36 เคร่ืองมือทางการเงิน 

37 สญัญาระยะยาว 
38 ภาระผกูพนัท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
39 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
40 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
41 การจดัประเภทรายการใหม่ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการ เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2555 
 

1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู ่               
จดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน จตุจกัร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2533 
 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีไดแ้ก่ กองทุนเพื่อการร่วมลงทุน (ถือหุ้นร้อยละ 9.04) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ ไทย 
 
บริษทัดาํเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับโรงแรม รายละเอียดของบริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีดงัน้ี 
 

   ประเทศที ่  บริษัทถือหุ้นร้อยละ 
 ประเภทธุรกจิ  กจิการจัดตั้ง  2554  2553 
บริษทัย่อยทางตรง       
เงนิลงทุนในบริษทัย่อย       
บริษทั เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จาํกดั  โรงแรม  ประเทศไทย  100.0 100.0 
บริษทั เซ็นทรัลกะรนวลิเลจ จาํกดั  โรงแรม  ประเทศไทย  100.0 100.0 
บริษทั เซ็นทรัลกระบ่ีเบยรี์สอร์ท จาํกดั  โรงแรม  ประเทศไทย  100.0 100.0 
บริษทั เซ็นทรัลหวัหินบีชรีสอร์ท จาํกดั  โรงแรม  ประเทศไทย  63.9 63.9 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวลิด ์จาํกดั โรงแรม  ประเทศไทย  100.0 100.0 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเกาะกดู จาํกดั โรงแรม  ประเทศไทย  100.0 100.0 
บริษทั เซ็นทรัลโฮเตล็แมนเนชเมน้ท ์จาํกดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน  ประเทศไทย  100.0 100.0 
บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั อาหารและเคร่ืองด่ืม  ประเทศไทย  100.0 100.0 
บริษทั ทริปเปิลไนน์ เดคคอร์ จาํกดั ไม่ไดป้ระกอบกิจการ  ประเทศไทย  100.0 100.0 
บริษทั เซ็นทรัลสมุยโฮเตล็แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั โรงแรม  ประเทศไทย  100.0 100.0 
บริษทั เซ็นทาราอินเตอร์เนชัน่แนลแมนเนจเมน้ท ์ ลงทุนในบริษทัอ่ืนและ  ประเทศไทย  100.0 100.0 
   จาํกดั    รับบริหารโรงแรม      
บริษทั เอส. พี. เรียลต้ี ลนัตา บีช จาํกดั ยงัไม่ไดป้ระกอบกิจการ ประเทศไทย  - 100.0 
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   ประเทศที ่  บริษัทถือหุ้นร้อยละ 
 ประเภทธุรกจิ  กจิการจัดตั้ง  2554  2553 
บริษทัย่อยทางตรง (ต่อ)       
บริษทั เอส. พี. เรียลต้ี หาดฝร่ัง รีสอร์ท จาํกดั ยงัไม่ไดป้ระกอบกิจการ  ประเทศไทย  100.0 100.0 
บริษทั เอส. พี. เรียลต้ี พทัยา บีช จาํกดั ยงัไม่ไดป้ระกอบกิจการ  ประเทศไทย  100.0 100.0 
บริษทั เซ็นวารี เฮลต้ี สปา จาํกดั ยงัไม่ไดป้ระกอบกิจการ  ประเทศไทย  100.0 100.0 
บริษทั เซ็นทรัล บางกอกคอนแวนชัน่และ ยงัไม่ไดป้ระกอบกิจการ  ประเทศไทย      100.0     100.0 
     เอก็ซิบิชัน่ จาํกดั          
บริษทั เซ็นทาราไทยโฮเตล็แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ยงัไม่ไดป้ระกอบกิจการ  ประเทศไทย      100.0     100.0 
       
เงนิลงทุนในกองทุนรวม       
กองทุนรวมไทยพฒันา 2 ลงทุนใน  ประเทศไทย  23.83 23.83 
 อสงัหาริมทรัพย ์      

บริษทัย่อยทางอ้อม       
เงนิลงทุนในบริษทัย่อย       
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จาํกดั โรงแรม  ประเทศไทย  100.0 100.0 
บริษทั เซ็นทรัลสมุยวลิเลจ จาํกดั โรงแรม  ประเทศไทย  100.0 100.0 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลแม่สอดฮิลล ์จาํกดั โรงแรม  ประเทศไทย  98.4 98.4 
บริษทั ซีอาร์จี แมนูแฟคเจอร่ิง จาํกดั 
(เดิมช่ือ บริษทั ซี.เอส.ซี เวลิดไ์วด ์จาํกดั)  

อาหารและเคร่ืองด่ืม  ประเทศไทย  100.0 100.0 

บริษทั เซ็นทรัลบริการซกัรีด จาํกดั ไม่ไดป้ระกอบกิจการ  ประเทศไทย  100.0 100.0 
Centara Egypt for Hotels Management Co.,Ltd ยงัไม่ไดป้ระกอบกิจการ  ประเทศอียปิต ์        100.0  100.0 
บริษทั ซีอาร์จี อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ ด จาํกดั 
(เดิมช่ือ บริษทั เบทาโกร โอโตยะ (ไทยแลนด)์ 
จาํกดั) 

อาหารและเคร่ืองด่ืม  ประเทศไทย 100.0 - 

บริษทั เอส. พี. เรียลต้ี ลนัตา บีช จาํกดั ยงัไม่ไดป้ระกอบกิจการ  ประเทศไทย 100.0 - 
        
เงนิลงทุนในกองทุนรวม        
กองทุนรวมไทยพฒันา 2 ลงทุนใน  ประเทศไทย  0.09  0.09 
 อสงัหาริมทรัพย ์       
        
กจิการท่ีควบคมุร่วมกนั        
บริษทั โรงแรมกะรนภูเกต็ จาํกดั โรงแรม  ประเทศไทย  50.0*  50.0* 
บริษทั โรงแรมกะตะภูเกต็ จาํกดั โรงแรม  ประเทศไทย  50.0  50.0 
Centara Maldives Pvt. Ltd. ยงัไม่ไดป้ระกอบกิจการ  มลัดีฟส์ 50.0 - 

* โดยการถือหุน้ทางตรงและทางออ้ม 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
 

20 
 

2 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิ 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏบิติั 
 
งบการเงินน้ีจัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ี
ประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง และจดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศไทย    
 
ระหว่างปี 2553 และ 2554 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั/บริษทั และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1  มกราคม 2554  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 
  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การนาํเสนองบการเงิน  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี 

และขอ้ผดิพลาด  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สญัญาเช่า  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) รายได ้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19            ผลประโยชนข์องพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2552)      ตน้ทุนการกูย้มื  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552)     การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552)     งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2552)     เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2552)     ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2552)     กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552)     งบการเงินระหวา่งกาล 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 
  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2552)     การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2552)     ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์

อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552)     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552)     อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3     

(ปรับปรุง 2552)     
การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5    
(ปรับปรุง 2552)     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย และการดาํเนินงาน
ท่ียกเลิก 

ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 18/2554 การบนัทึกบญัชีเม่ือมีการตีราคาใหม่ 
 
การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบาย
การบญัชีของกลุ่มบริษทั/บริษทั ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงน้ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4  
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ ระหวา่งปี 2553 สภาวิชาชีพบญัชีได้
ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัสําหรับงบการเงินท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การนาํมาใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดงักล่าวไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 40 
 

(ข) เกณฑ์การวดัมลูค่า 
 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการท่ีสาํคญัท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ
ทางการเงินดงัต่อไปน้ี 

 
- ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคายติุธรรม 
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(ค) สกลุเงินทีนํ่าเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

(ง) การประมาณการและใช้วจิารณญาณ 
 
ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ี
เก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง  การปรับประมาณ
การทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวนและในงวดอนาคตท่ีไดรั้บผลกระทบ 
  
ขอ้มูลเก่ียวกบัการประมาณความไม่แน่นอนและขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญัในการกาํหนดนโยบายการบญัชี มีผลกระทบ
สาํคญัต่อการรับรู้จาํนวนเงินในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี  
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 ผลกระทบจากสถานการณ์นํ้าท่วมอยา่งรุนแรงในประเทศไทย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 การรวมธุรกิจ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15 การประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพย ์
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22 สาํรองการคํ้าประกนั 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 25 การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงานท่ี

กาํหนดไว ้
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3 ผลกระทบจากเหตุการณ์นํา้ท่วมคร้ังใหญ่ของไทย   
  

การดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงท่ีจงัหวดัปทุมธานีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์นํ้าท่วมใหญ่ของไทย โดย
นํ้ าไดท่้วมโรงงาน ณ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2554 เป็นผลให้ตอ้งหยุดการผลิตท่ีโรงงาน
ดงักล่าว และปัจจุบนัยงัไม่ไดเ้ร่ิมผลิต นอกจากน้ีธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมของบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงท่ีตั้งอยู่
ในหา้งสรรพสินคา้บางแห่งในพ้ืนท่ีท่ีถูกนํ้ าท่วมของกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั ก็ไดรั้บผลกระทบจากการปิด
หา้งสรรพสินคา้และจากการหยดุการผลิตของโรงงานท่ีจงัหวดัปทุมธานี  ผูบ้ริหารของบริษทัไดท้าํการประเมินผล
กระทบทั้งหมดของความเสียหายตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2554 ความเสียหายท่ีเกิดจากเหตุการณ์นํ้ าท่วมส่งผลกระทบ
ต่อสินคา้คงเหลือและอาคารและอุปกรณ์เป็นจาํนวน 15.9 ลา้นบาท และ 5.8 ลา้นบาท ตามลาํดบั งบการเงินน้ียงัมิได้
รวมรายการปรับปรุงท่ีอาจเกิดข้ึน หากการประมาณความเสียหายและความคุม้ครองของประกนัภยัแลว้เสร็จ 
 

4 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 
 

(ก) ภาพรวม 
 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ผลจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่
ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 กลุ่มบริษทัมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงัต่อไปน้ี  
 
 การนาํเสนองบการเงิน 
 การบญัชีเก่ียวกบัการรวมธุรกิจ 
 การบญัชีเก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
 การบญัชีเก่ียวกบัท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 การบญัชีท่ีเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
 การบญัชีเก่ียวกบัผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 
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รายละเอียดของนโยบายการบญัชีใหม่ท่ีถือปฏิบติัโดยกลุ่มบริษทัและผลกระทบต่องบการเงินได้กล่าวรวมใน  
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4(ข) ถึง 4(ช) ดงัต่อไปน้ี ผลกระทบต่องบการเงิน 2554 และ 2553 สรุปไดด้งัน้ี 
 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2553  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2553  2553 
  (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน     
ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553     
   ตามท่ีรายงานในปีก่อน   6,276,557  4,054,773 
การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นผลจากการปรับยอ้นหลงั     
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 เร่ือง      
   ท่ีดินอาคาร และอุปกรณ์ 4(จ) (29,693)  - 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 เร่ือง      
  อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 4(ฉ) (269,458)  - 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น ณ วนัที ่1 มกราคม 2553     
   - ปรับปรุงใหม่  5,977,406  4,054,773 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบแสดงฐานะการเงิน    
ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2553     
   ตามท่ีรายงานในปีก่อน  6,081,151  4,250,465 
การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นผลจากการปรับยอ้นหลงั     
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 เร่ือง      
   ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 4(จ) (34,364)  - 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 เร่ือง     
   อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 4(ฉ) (267,707)  - 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553       
   - ปรับปรุงใหม่  5,779,080  4,250,465 
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สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2553  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ 2553  2553 

  (พันบาท) 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปีส้ินสุด 
   วนัที ่31 ธันวาคม 2553 

    

กาํไร (ขาดทุน) ตามท่ีรายงานในปีก่อน  (9,749)  263,222 
การเปล่ียนแปลงก่อนภาษีเงินไดท่ี้เป็นผลจากการ     
   ปรับยอ้นหลงั     
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 เร่ือง      
   ท่ีดินอาคาร และอุปกรณ์ 4(จ) (4,672)  - 

กาํไร (ขาดทุน) - ปรับปรุงใหม่  (14,421)  263,222 

     
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐานเพิม่ขึน้ (บาท)  (0.0035)  - 

 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2554  2554 

  (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน     
ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553     
   ปรับปรุงใหม่  5,779,080  4,250,465 
การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นผลจากการปรับ     
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง      
   ผลประโยชนพ์นกังาน 4(ช) (142,502)  (49,903) 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น ณ วนัที ่1 มกราคม 2554  5,636,578  4,200,562 
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สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2554  2554 
  (พันบาท) 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปีส้ินสุด 
   วนัที ่31 ธันวาคม 2554 

    

กาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้พ่ิมข้ึน (ลดลง) ซ่ึงรวมผลของ     
    การถือปฏิบติั      
    มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง     
       การรวมธุรกิจ  4(ค) (3,057)  - 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 เร่ือง      

   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4(จ) 222,942  174,612 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง      
   ผลประโยชนพ์นกังาน 4(ช) (28,095)  (8,900) 

กาํไรเพิม่ขึน้  191,790  165,712 

     
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐานเพิม่ขึน้ (บาท)  0.14  0.12 

 

(ข) การนําเสนองบการเงิน  
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการนาํเสนองบการเงิน ภายใต้
ขอ้กาํหนดของมาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ งบการเงินประกอบดว้ย 

 
 งบแสดงฐานะการเงิน 
 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
 งบกระแสเงินสด และ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ทั้งน้ีเป็นผลให้กลุ่มบริษทั/บริษทัแสดงการเปล่ียนแปลงของส่วนของผูถื้อหุ้นทั้งหมดในงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้ และแสดงการเปล่ียนแปลงทั้งหมดท่ีไม่ใช่ส่วนของผูถื้อหุน้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ โดยก่อน
หนา้น้ีการเปล่ียนแปลงทั้งหมดดงักล่าวแสดงในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
ข้อมูลเปรียบเทียบได้มีการนําเสนอใหม่เพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม่                  
การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวมีผลกระทบต่อการนาํเสนองบการเงินเท่านั้น โดยไม่มีผลกระทบต่อ
กาํไรหรือกาํไรต่อหุน้ 

 

(ค) การบญัชีเกีย่วกบัการรวมธุรกจิ 

 
กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ และ
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับการรวม
ธุรกิจท่ีเกิดข้ึนในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ซ่ึงนโยบายการบญัชีใหม่ไดถื้อปฏิบติัโดยใชว้ิธีเปล่ียนทนัทีตั้งแต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ตามวิธีปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงท่ีระบุในมาตรฐานฉบบัปรับปรุง  
 
การเปล่ียนแปลงมีผลกระทบต่อกาํไรหรือกาํไรต่อหุน้ปี 2554 ดงัต่อไปน้ี 
 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2554  2554 
  (พันบาท) 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปีส้ินสุด     

   วนัที ่31 ธันวาคม 2554     
กาํไรก่อนภาษีเงินไดล้ดลงซ่ึงรวมผลของ     
    การถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน     
      ฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ  (3,057)  - 
กาํไรลดลง  (3,057)  - 
     

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐานลดลง (บาท)  (0.002)  - 
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การรวมธุรกิจบนัทึกบญัชีโดยใช้วิธีซ้ือ ณ วนัท่ีซ้ือซ่ึงเป็นวนัท่ีโอนอาํนาจควบคุมให้กลุ่มบริษทั การควบคุม
หมายถึงการกาํหนดนโยบายการเงินและการดาํเนินงานของกิจการเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงประโยชนจ์ากกิจกรรมของกิจการ
นั้น  ในการประเมินการควบคุม กลุ่มบริษทัไดพ้ิจารณาถึงสิทธิในการออกเสียงซ่ึงสามารถใชสิ้ทธินั้นไดใ้นปัจจุบนั 
 
การซ้ือกิจการในหรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2554 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าความนิยม ณ วนัท่ีซ้ือ โดย 
 มูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้บวก 
 มูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัของผูถู้กซ้ือ บวก 
 มูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียท่ีมีอยู ่ณ วนัซ้ือ หากการรวมธุรกิจแบบเป็นขั้น ๆ  หกั 
 มูลค่าสุทธิ (โดยทัว่ไปคือมูลค่ายติุธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมา 

 
เม่ือผลรวมสุทธิขา้งตน้เป็นยอดติดลบ กาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือจะถูกรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ไม่รวมค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายเพ่ือให้ความสัมพนัธ์ท่ีมีอยู่ก่อนการรวมธุรกิจหมดไป จาํนวนเงิน
ดงักล่าวจะถูกรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ นอกเหนือจากตน้ทุนในการจดทะเบียนและออกตราสาร
หน้ีหรือตราสารทุน กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
 
หน้ีสินส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายรับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ หากส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายจดั
ประเภทเป็นส่วนของเจา้ของ หน้ีสินดงักล่าวจะไม่ถูกวดัมูลค่าใหม่และจะบนัทึกการจ่ายชาํระในส่วนของผูถื้อหุ้น 
นอกเหนือจากกรณีดงักล่าวการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมในภายหลงัของส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายรับรู้ใน
กาํไรหรือขาดทุน 
 
การซ้ือกิจการระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2551 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 
 
ค่าความนิยม ไดแ้ก่ส่วนท่ีเกินระหวา่งตน้ทุนการซ้ือและส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการท่ีรับรู้จากการไดม้าซ่ึง สินทรัพย ์
หน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของการผูถู้กซ้ือ (ทัว่ไปเป็นมูลค่ายุติธรรม) เม่ือส่วนท่ีเกินเป็นยอดติดลบ กาํไรจาก
การต่อรองราคาซ้ือจะถูกรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 
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ตน้ทุนในการทาํรายการ นอกเหนือจากตน้ทุนในการจดทะเบียนและออกตราสารหน้ีหรือตราสารทุน ซ่ึงเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการรวมธุรกิจ กลุ่มบริษทัถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการซ้ือกิจการ 
 
การซ้ือกิจการก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2551 
 
ค่าความนิยมวดัมูลค่าโดยวิธีเช่นเดียวกบัท่ีกล่าวในยอ่หนา้ก่อน อยา่งไรก็ดีค่าความนิยมและค่าความนิยมติดลบ ถูก
ตดัจาํหน่ายตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเป็นเวลา 20 ปี  ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2551 กลุ่ม
บริษทัไดถื้อปฎิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 43 เดิม (ปรับปรุง 2550) กลุ่มบริษทัไดห้ยดุตดัจาํหน่ายค่าความ
นิยม ค่าความนิยมติดลบท่ียกมาในงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 ถูกตดัรายการโดยการปรับปรุงกบักาํไร
สะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัท่ี  1 มกราคม 2551   
 

(ง) การบญัชีเกีย่วกบัการได้มาซ่ึงส่วนได้เสียทีไ่ม่มอํีานาจควบคมุ (เดมิคอืผู้ถอืหุ้นส่วนน้อย) 
 
กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ สาํหรับการซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย นโยบายการบญัชีใหม่สาํหรับการไดม้า
ซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม รวมถึงนโยบายการบญัชีเดิมจะกล่าวในยอ่หนา้ถดัไป นโยบายการบญัชีใหม่ได้
มีการถือปฏิบติัโดยวิธีเปล่ียนทนัทีตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ตามแนวปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงของมาตรฐาน
ฉบบัปรับปรุงดงักล่าว ระหว่างปี 2554 กลุ่มกิจการไม่มีการซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม ดงันั้นการถือปฏิบติั
ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงใหม่ดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือกาํไรต่อหุน้สาํหรับปี 2554 
 
ตามนโยบายการบญัชีใหม่ การได้มาซ่ึงส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมบนัทึกบญัชีโดยถือว่าเป็นรายการกับ 
ส่วนของผูถื้อหุน้ในฐานะของผูเ้ป็นเจา้ของ ดงันั้นจึงไม่มีค่าความนิยมเกิดข้ึนจากรายการดงักล่าว รายการปรับปรุง
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมข้ึนอยูก่บัสดัส่วนของสินทรัพยสุ์ทธิในบริษทัยอ่ย 
 
ก่อนหนา้น้ี มีการรับรู้ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย ซ่ึงแสดงเป็น
ส่วนเกินของตน้ทุนเงินลงทุนส่วนท่ีลงทุนเพิ่มท่ีมากกว่ามูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า ณ 
วนัท่ีเกิดรายการ 
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(จ) การบญัชีเกีย่วกบัทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 
กลุ่มบริษทั/บริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ใน
การระบุและบนัทึกบญัชีตน้ทุนและค่าเส่ือมราคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
 
การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัจากการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 และมีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั/บริษทั ดงัน้ี           
(ก) ตน้ทุนการร้ือถอน การขนยา้ยและการบูรณะสภาพของสินทรัพย ์ตอ้งถือเป็นตน้ทุนของสินทรัพยแ์ละอาจมีการ
คิดค่าเส่ือมราคาประจาํปี (ข) การกาํหนดค่าเส่ือมราคา ตอ้งพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนัเม่ือแต่ละ
ส่วนประกอบนั้นมีสาระสาํคญั (ค) มูลค่าคงเหลือของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ตอ้งมีการประมาณดว้ยมูลค่าท่ีกิจการ
คาดว่าจะไดรั้บในปัจจุบนัจากสินทรัพยน์ั้น หากมีอายแุละสภาพท่ีคาดว่าจะไดรั้บในปัจจุบนัเม่ือส้ินสุดอายกุารใช้
ประโยชน ์นอกจากน้ีตอ้งมีการสอบทานมูลค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชนอ์ยา่งนอ้ยทุกส้ินปี 
 
การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือปฏิบติัโดยวิธีเปล่ียนทนัทีตามท่ีกาํหนดในวิธีปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงของมาตรฐาน
ฉบบัปรับปรุงใหม่ดงักล่าว ยกเวน้การพิจารณาตน้ทุนการร้ือถอน การขนยา้ยและบูรณะสถานท่ีซ่ึงถือปฏิบติัโดยวิธี
ปรับยอ้นหลงั การเปล่ียนแปลงมีผลกระทบต่องบการเงิน 2554 และ 2553 ดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 1 มกราคม 2553  1 มกราคม 2553 

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน    
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน  38,183 - 
ค่าเส่ือมราคาสะสม (เพ่ิมข้ึน)   (21,475)  - 
มูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มข้ึน    16,708  - 
หน้ีสินจากการปรับตน้ทุน (เพ่ิมข้ึน) (46,401)  - 
กาํไรสะสมลดลง (29,693) - 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 

 2554  2553 และ  2554  2553 และ 

   1 มกราคม    1 มกราคม 

   2554    2554 
 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน      
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน  52,857 42,691 - - 
ค่าเส่ือมราคาสะสม (เพ่ิมข้ึน)   (28,153)  (24,881) - - 
มูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์     
   เพิ่มข้ึน  24,704 17,810 - - 
หน้ีสินจากการปรับตน้ทุน (เพ่ิมข้ึน) (63,638)  (52,174) - - 

กาํไรสะสมลดลง (38,934) (34,364) - - 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี     

   ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม     
ค่าเส่ือมราคาลดลงทาํใหค่้าใชจ่้าย     
   ต่อไปน้ี (เพ่ิมข้ึน) ลดลง     
ตน้ทุนขาย (4,110) (3,406) - - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 227,052 (1,266) 174,612 - 

กาํไรเพิม่ขึน้ (ลดลง) 222,942 (4,672) 174,612 - 
     

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐานเพิม่ขึน้ (ลดลง) (บาท) 0.17 (0.0035) 0.13 - 
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(ฉ) การบญัชีเกีย่วกบัอสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
 
ภายใตม้าตรฐานฉบบัปรับปรุง อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพื่อหาประโยชน์
จากรายไดค่้าเช่า หรือจากการเพ่ิมข้ึนของมูลค่าของสินทรัพยห์รือทั้งสองอยา่ง ทั้งน้ีไดเ้ปิดเผยแยกต่างหากจากท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ และวดัมูลค่าโดยวิธีราคาทุน  
 
ก่อนหนา้น้ีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนบนัทึกรวมเป็นส่วนหน่ึงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงท่ีดินวดัมูลค่า
โดยวิธีตีราคาใหม่และอาคารวดัมูลค่าโดยวิธีราคาทุนและวิธีตีราคาใหม่ การเปล่ียนแปลงของส่วนท่ีตีราคาใหม่รับรู้
ในส่วนของผูถื้อหุน้ ตามท่ีกล่าวในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 
กลุ่มบริษทั/บริษทัเลือกวิธีราคาทุนสําหรับการบนัทึกบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนภายใตม้าตรฐานฉบบั
ปรับปรุงใหม่ การเปล่ียนนโยบายการบญัชีไดถื้อปฏิบติัโดยวิธีปรับยอ้นหลงัและไดป้รับปรุงงบการเงิน 2553 ซ่ึง
รวมอยูใ่นงบการเงินของกลุ่มบริษทั/บริษทัเพื่อวตัถุประสงคใ์นการเปรียบเทียบ มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 และ 31 ธนัวาคม 2553 ซ่ึงในอดีตรวมอยูใ่นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ไดมี้
การจดัประเภทรายการใหม่ โดยแยกเป็นรายการต่างหากภายใตห้ัวขอ้ “อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน” และได้
ปรับปรุงราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ซ่ึงบนัทึกเขา้มูลค่าทรัพยสิ์น เน่ืองดว้ยบนัทึกบญัชีดว้ยวิธีราคาทุนตั้งแต่
วนัท่ีไดม้า ส่วนเกินทุนจากการตีราคาของทรัพยสิ์นดงักล่าวและเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นไดถู้กจดัประเภท
รายการใหม่ โดยโอนไปกาํไรสะสม ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของทรัพยสิ์นภายใตว้ิธีการตีราคาใหม่และวิธี
ราคาทุนไดถู้กปรับเขา้กาํไรสะสม ค่าเส่ือมราคาภายใตว้ิธีการตีราคาใหม่ไดถู้กปรับเป็นราคาทุนอย่างเหมาะสม
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ค่าเส่ือมราคาและอายกุารใชง้านของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไดมี้การประเมิน
ใหม่ตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 (จ) การ
เปล่ียนแปลงในเร่ืองดงักล่าวไดถื้อปฏิบติัโดยวิธีเปล่ียนทนัทีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) 
ผลกระทบต่องบการเงิน 2554 และ 2553 มีดงัต่อไปน้ี 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 1 มกราคม 2553  1 มกราคม 2553 

    

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน    
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยล์ดลง 269,458 - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ลดลง)  (784,524) (332,728) 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเพิ่มข้ึน  515,066 332,728 
กาํไรสะสมเพิม่ขึน้ (ลดลง) - - 

 
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ   

 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 

 2554  2553 และ  2554  2553 และ 

   1 มกราคม    1 มกราคม 

   2554    2554 
 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน      
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยล์ดลง 265,956      267,707 - - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ลดลง)  (773,585) (768,102) (328,502) (321,148) 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเพิ่มข้ึน  507,629 500,395 328,502 321,148 
กาํไรสะสมเพิม่ขึน้ (ลดลง) - - - - 

 

 (ช) การบญัชีเกีย่วกบัผลประโยชน์พนักงาน 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชนพ์นกังาน  
 

ภายใตน้โยบายการบญัชีใหม่ หน้ีสินของกลุ่มบริษทั/บริษทัเก่ียวกบัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - สาํรองบาํเหน็จ
พนักงาน ได้บันทึกในงบการเงิน ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไวซ่ึ้งคาํนวณโดยนักคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ท่ีผา่นมาหน้ีสินเหล่าน้ีรับรู้เม่ือจะตอ้งจ่ายชาํระ 
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หน้ีสินของกลุ่มบริษทั/บริษทัเก่ียวกบัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 เป็นจาํนวนเงิน 142.5 
ลา้นบาท และ 49.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั กลุ่มบริษทั/บริษทัเลือกท่ีจะบนัทึกหน้ีสินทั้งหมดดงักล่าวเป็นรายการ
ปรับปรุงกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ตามวิธีปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 
ผลกระทบต่องบการเงิน 2554 มีดงัต่อไปน้ี  
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2554  2554 
 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน    
กาํไรสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ตามท่ีรายงานในปีก่อน 1,616,902  1,929,647 
ภาระผกูพนัของผลประโยชนพ์นกังานเพิ่มข้ึน (142,502)  (49,903) 
ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมลดลง 4,521  - 
กาํไรสะสม ณ วนัที ่1 มกราคม 2554  1,478,921  1,879,744 

 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี    

   ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554    
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังานเพิ่มข้ึนส่งผลให ้   
   ตน้ทุนขาย (เพ่ิมข้ึน) (8,709)  (2,759) 
   ค่าใชจ่้ายในการขาย (เพ่ิมข้ึน) (5,956)  (1,887) 
   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (เพ่ิมข้ึน) (13,430)  (4,254) 
กาํไร (ลดลง) (28,095)  (8,900) 
    

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐานลดลง (บาท) (0.0208)  (0.0066) 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
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5 นโยบายการบญัชีทีสํ่าคญั 
 
นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
ยกเวน้ท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 เร่ือง การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
 

(ก) เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงินรวม 
 
งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สีย
ของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 
 
การรวมธุรกิจ  
 
นโยบายบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ไดมี้การเปล่ียนแปลงโปรดดูรายละเอียดใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4(ค) 
 
กลุ่มบริษทั/บริษทั บนัทึกบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนั 
 
การควบคุม หมายถึงอาํนาจในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของกิจการเพื่อให้ได้มาซ่ึง
ประโยชน์จากกิจกรรมของกิจการนั้น  ในการพิจารณาอาํนาจในการควบคุม กิจการตอ้งนาํสิทธิในการออกเสียงท่ี
เกิดข้ึนมารวมในการพิจารณา วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอาํนาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ  การกาํหนดวนัท่ี
ซ้ือกิจการและการระบุเก่ียวกบัการโอนอาํนาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง  
 
ค่าความนิยม ถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้จาํนวน
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หักดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและ
หน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป  หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัก่อข้ึนเพื่อจ่าย
ชาํระใหแ้ก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั/บริษทั ทั้งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหย้งั
รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน หากการรวมธุรกิจมีผลให้ส้ินสุดความสัมพนัธ์ของโครงการเดิม
ระหว่างกลุ่มบริษทั/บริษทัและผูถู้กซ้ือ ให้ใชร้าคาท่ีตํ่ากว่าระหว่าง มูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามท่ีระบุในสัญญา 
และมูลค่าองคป์ระกอบนอกตลาด ไปหกัจากส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอ่ืน  



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
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หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึง
เกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 
กลุ่มบริษทั/บริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจากผูถู้กซ้ือ 
 
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือของกลุ่มบริษทั/บริษทัท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
 
บริษทัย่อย 
 
บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมทั้ง
ทางตรงหรือทางออ้มในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของกิจการนั้น เพื่อไดม้าซ่ึงประโยชน์
จากกิจกรรมของบริษทัย่อย งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึง
วนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  
 
นโยบายการบญัชีของบริษทัย่อยไดถู้กเปล่ียนตามความจาํเป็นเพ่ือให้เป็นนโยบายเดียวกนักบัของกลุ่มบริษทั ผล
ขาดทุนในบริษทัย่อยจะตอ้งถูกปันส่วนไปยงัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมแมว้่าการปันส่วนดงักล่าวจะทาํให้
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบกต็าม 
 
แมว้่าบริษทัจะถือหุ้นในกองทุนรวมไทยพฒันา 2 (“กองทุนรวม”) ทั้งทางตรงและทางออ้มอยู่ร้อยละ 23.92 แต่
บริษทัมีการควบคุมกองทุนรวมดงักล่าว เน่ืองจากบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมและตดัสินใจในกองทุนรวมดงักล่าว
ผา่นกรรมการลงทุน ดงันั้นจึงถือวา่กองทุนรวมดงักล่าวเป็นบริษทัยอ่ย 
 

การสูญเสียอาํนาจควบคุม 

 

เม่ือมีการสูญเสียอาํนาจควบคุมกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในบริษทัย่อย ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ
ควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยนั้น กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการ
สูญเสียอาํนาจควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเดิมท่ียงัคงเหลืออยู่ให้วดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียอาํนาจควบคุม และจดัประเภทเงินลงทุนเป็นเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย
หรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินเผือ่ขาย ข้ึนอยูก่บัระดบัของอิทธิพลท่ีคงเหลืออยู ่
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บริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน 
 
บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบายทางการเงินและการดําเนินงานแต่ไม่ถึงระดับท่ีจะควบคุมนโยบายดังกล่าว   การมีอิทธิพลอย่าง 
มีนัยสําคัญถูกสันนิษฐานว่ามีอยู่เ ม่ือกลุ่มบริษัทมีอํานาจในการออกเสียงในกิจการอ่ืนตั้ งแต่ร้อยละ 20 ถึง  
ร้อยละ 50 และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั เป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนร่วมในการควบคุมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ
ตามท่ีตกลงไวใ้นสัญญา และไดรั้บความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการตดัสินใจเชิงกลยุทธ์ทางการเงินและการ
ดาํเนินงาน 

 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนับนัทึกในงบการเงินรวมโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย (เงินลงทุนตามวีธี
ส่วนไดเ้สียของบริษทัท่ีถูกลงทุน) โดยรับรู้รายการเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน รวมถึงตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือท่ีเกิด
จากการทาํรายการดงักล่าว 
 
งบการเงินรวมไดร้วมส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุน และกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของกลุ่มบริษทัภายหลงัจากการ
ปรับปรุงนโยบายการบญัชีใหเ้ป็นนโยบายเดียวกนักบัของกลุ่มบริษทั นบัจากวนัท่ีมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัและการ
ร่วมควบคุม จนถึงวนัท่ีการมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัและการร่วมควบคุมนั้นส้ินสุดลง เม่ือผลขาดทุนท่ีกลุ่มบริษทั
ไดรั้บปันส่วนจากบริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีจาํนวนเกินกว่าส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมและกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนั  มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัตามวิธีส่วนไดเ้สีย รวมถึง
ส่วนไดเ้สียระยะยาวใดๆจะถูกทอนลงจนเป็นศูนยแ์ละหยุดรับรู้ส่วนผลขาดทุน เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทัมีภาระ
ผกูพนัตามกฎหมายหรือตอ้งจ่ายเงินเพื่อชาํระภาระผกูพนัแทนในนามบริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 
 
การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายไดห้รือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม  กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการกบับริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการ
ท่ีถูกลงทุนนั้น  ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบักาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มี
หลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 
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(ข) เงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนันั้น กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
กิจการในต่างประเทศ   
 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของกิจการในต่างประเทศ  แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา ณ 
วนัท่ีเกิดรายการ 
 

(ค) เคร่ืองมือทางการเงินทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธ์  
 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไดถู้กนาํมาใชเ้พื่อจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีเกิดจากกิจกรรมดาํเนินงาน กิจกรรมจดัหาเงิน และกิจกรรมลงทุน เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสาร
อนุพนัธ์ไม่ไดมี้ไวเ้พื่อคา้ อยา่งไรก็ตาม ตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่เขา้เง่ือนไข การกาํหนดให้เป็นเคร่ืองมือป้องกนัความ
เส่ียงถือเป็นรายการเพ่ือคา้ 
 

(ง) การป้องกนัความเส่ียง 
 
การป้องกันความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 
 
ผลต่างท่ีเกิดจากสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียรับรู้และบนัทึกโดยปรับปรุงกบัดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้มืท่ีไดรั้บการ
ป้องกนัความเส่ียงนั้น 
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(จ) เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุน
ระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งชาํระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรม
จดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 
 

(ฉ) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 
 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีใน
อนาคตของลูกคา้ ลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
 

(ช) สินค้าคงเหลอื 
 
สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 
 
บริษทัย่อยแห่งหน่ึงท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไอศกรีม ตีราคาสินคา้คงเหลือในราคาทุน (วิธีถวัเฉล่ีย
เคล่ือนท่ี) หรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 
 
กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง สาํหรับสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหายและคา้งนาน 
 

(ซ) เงินลงทุน 
 
เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชี
โดยใชว้ิธีราคาทุน ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ในงบการเงินรวมบนัทึก
บญัชีโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 
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เงินลงทุนในตราสารทุนอ่ืน 
 
ตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พื่อคา้หรือตั้งใจถือไวจ้นครบกาํหนด 
จดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย  ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายติุธรรม และ
การเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้  ส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อ
หุน้โดยตรงเขา้ในกาํไรหรือขาดทุน   
 

(ฌ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากมูลค่าท่ี
เพิ่มข้ึนหรือทั้งสองอย่าง  ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการ
หรือใชใ้นการบริหารงาน   
 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนแสดงในราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า   
 
ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอ่ืนเพื่อใหอ้สงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอยูใ่นสภาพพร้อม
ใชง้านและรวมถึงตน้ทุนการกูย้มื 
 
ค่าเส่ือมราคาจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน ซ่ึงคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของ
ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

  
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 30-50 ปี 
 
การจัดประเภทใหม่เป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใช้งานของอสังหาริมทรัพยโ์ดยจัดประเภทไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  มูลค่า
ยติุธรรม ณ วนัท่ีมีการจดัประเภทใหม่ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพยต่์อไป 
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(ญ) ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

การรับรู้และการวัดมลูค่า 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ยกเวน้ท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์ท่ีแสดงดว้ยราคาท่ีตีใหม่ ราคาท่ีตีใหม่หมายถึงมูลค่ายุติธรรมซ่ึงกาํหนดจากเกณฑ์การใชง้านของ
สินทรัพยท่ี์มีอยูจ่ริง ณ วนัท่ีมีการตีราคาใหม่หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมท่ีคาํนวณจากมูลค่ายติุธรรม ณ วนันั้นและค่า
เผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการได้มาของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพื่อให้สินทรัพยน์ั้นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การ
บูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม  นอกจากน้ีตน้ทุนอาจรวมถึงกาํไรหรือขาดทุนจากการป้องกนั
ความเส่ียงกระแสเงินสดจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงถูกโอนจากงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ  สําหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ซอฟทแ์วร์ซ่ึงไม่สามารถทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์
ซอฟทแ์วร์นั้นใหถื้อวา่   ลิขสิทธ์ซอฟทแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์และถือเป็นท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  
 
ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  
 
กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอ่ื้นในกาํไรหรือขาดทุน เม่ือมีการ
ขายสินทรัพยท่ี์ตีราคาใหม่ จาํนวนเงินท่ีบนัทึกอยูใ่นส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยจ์ะถูกโอนไปยงักาํไร
สะสม 
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สินทรัพย์ท่ีเช่า 
 
การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทั/บริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ 
จดัประเภทเป็นสญัญาเช่าการเงิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่า
ยติุธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่  หกัดว้ยค่าเส่ือม
ราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีชาํระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และส่วนท่ีจะหัก
จากหน้ีตามสัญญา เพื่อทาํให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสําหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน  ค่าใชจ่้ายทาง
การเงินจะบนัทึกโดยตรงในงบกาํไรขาดทุน 
 
สินทรัพย์ท่ีตีราคาใหม่ 
 
การตีราคาใหม่ดาํเนินการโดยผูเ้ช่ียวชาญในการประเมินราคาท่ีมีความเป็นอิสระอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจว่า
ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ไดรั้บการประเมินไม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีรายงาน 
 
มูลค่าของสินทรัพยส่์วนท่ีตีเพ่ิมข้ึนจะบนัทึกไปยงักาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนภายใต ้“ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย”์ ยกเวน้กรณีท่ีเคยประเมินมูลค่าของสินทรัพยล์ดลงและรับรู้ขาดทุนในกาํไรหรือขาดทุนแลว้ จะบนัทึก
เฉพาะส่วนท่ีตีมูลค่าเพ่ิมในคร้ังหลงัเกินกว่าส่วนท่ีเคยบนัทึกมูลค่าลดลงของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนั ในกรณีท่ีมูลค่า
ของสินทรัพยล์ดลงจากการตีราคาใหม่จะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนสําหรับมูลค่าท่ีลดลงเฉพาะจาํนวนท่ีลดลง
มากกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยท่ี์เคยบนัทึกไวค้ร้ังก่อนในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของสินทรัพยช้ิ์น
เดียวกันนั้น ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์ในราคาทุนเดิมจะถูกบันทึกไปยงังบกาํไรขาดทุน ค่าเส่ือมราคาของ
สินทรัพยท่ี์ตีราคาใหม่จะถูกหักจากบญัชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยภ์ายใตส่้วนของผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีมี
การจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์เคยตีราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยท่ี์จาํหน่ายจะโอนโดยตรงไปยงั
กาํไรสะสมและไม่รวมในการคาํนวณกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์
 
การจัดประเภทไปยงัอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใชง้านจากอสังหาริมทรัพยท่ี์มีไวใ้ชง้านไปยงัอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน วดัมูลค่า
อสังหาริมทรัพยน์ั้นใหม่ดว้ยมูลค่ายติุธรรมและจดัประเภทเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน   อสังหาริมทรัพยซ่ึ์ง
อยู่ระหว่างการก่อสร้างเพื่อใชเ้ป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในอนาคตวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม  หากเกิด
กาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ซ่ึงเป็นการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์เคยบนัทึกไว ้จาํนวนท่ี
เพิ่มข้ึนให้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนในส่วนท่ีไม่เกินกว่าจาํนวนท่ีทาํใหมู้ลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยก์ลบัไป
เท่ากบัมูลค่าท่ีควรจะเป็น กาํไรส่วนท่ีเหลือรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และแสดงรายการ “ส่วนเกินทุนจากการ
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ตีราคาสินทรัพย”์ ในส่วนของผูถื้อหุ้น กรณีเกิดส่วนท่ีลดลงจากการวดัมูลค่าใหม่และหากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตี
ราคาเพ่ิมข้ึนและมียอดคงคา้งอยูใ่นบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนท่ีลดลง
รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และนาํไปลดส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยใ์นส่วนของผูถื้อหุน้ ขาดทุนส่วน
ท่ีเหลือรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการ
นั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตาม
มูลค่าตามบญัชี  ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบาํรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือ
ขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส่วนใหญ่ของบริษทัและบริษทัย่อยบางแห่งบนัทึกในราคาประเมิน โดยผูป้ระเมินราคา
อิสระ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีซ้ือมาภายหลงัการประเมินราคารวมทั้งท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัยอ่ยแห่ง
อ่ืน ๆ บนัทึกในราคาทุน บริษทัและบริษทัยอ่ยเหล่าน้ีมีนโยบายท่ีจะประเมินราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่ เม่ือ
มีการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดเ้คยมีการตีราคาใหม่แลว้อยา่งมีนยัสาํคญั 
 
ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 
ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายกุารใชง้านโดยประมาณ
ของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 10 - 15 ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุง 10 - 50 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 - 30 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 10 - 19 ปี 
ยานพาหนะ 7 - 10 ปี 
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อาคารและอุปกรณ์ท่ีแสดงในราคาท่ีตีเพ่ิมตดัค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานท่ีเหลืออยู่ ส่วน
ปรับปรุงอาคารเช่าตดัค่าเส่ือมราคาตามอายขุองสญัญาเช่า และเคร่ืองใชใ้นการดาํเนินกิจการโรงแรม ตดัจาํหน่ายเป็น
ค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีท่ีมีการตดัจาํหน่าย 
 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
 
 วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุกส้ิน
 รอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ฎ) สิทธิการเช่า 
 
สิทธิการเช่าแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
ค่าตัดจาํหน่าย 
 
สิทธิการเช่าตดับญัชีเป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายขุองสญัญาเช่าท่ีเหลืออยู ่ 
 
สิทธิการเช่าของบริษทั ตามสัญญาเช่าช่วงโรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด ์กรุงเทพฯ และของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 
ตามสัญญาเช่าช่วงท่ีดินและอาคารโรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ ซ่ึงเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานตดับญัชีเป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธี
เส้นตรงปรับดว้ยอตัราทบตน้คงท่ีต่อปี  
 

(ฏ) สินทรัพย์ไม่มตัีวตน 
 
ค่าความนิยม 
 
ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัยอ่ยรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของค่าความ
นิยม ไดอ้ธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 5(ก) ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ย
วิธีราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า   สาํหรับตราสารทุน - การบญัชีดา้นผูล้งทุนมูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยม
ให้รวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในเงินลงทุนตอ้งไม่ถูกปันส่วนให้
สินทรัพยใ์ด ๆ ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนรวมถึงค่าความนิยม 
 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
 

45 
 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน ๆ 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัซ้ือมาและมีอายกุารใชง้านจาํกดั แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่าย
สะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  โดยรวมเป็น
สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น  ค่าใชจ่้ายอ่ืน รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนภายในรับรู้
ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ค่าตัดจาํหน่าย  
 
ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยนาํราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 
ค่าตัดจําหน่ายรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงไม่รวม
ค่าความนิยม  โดยเร่ิมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะให้ประโยชน์ ระยะเวลาท่ีคาดว่า
จะไดรั้บประโยชนส์าํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ 10 ปี 
ค่าสญัญาสิทธิ 10 ปี 
 
วิธีการตดัจาํหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม  

 
(ฐ) การด้อยค่า 

 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทั/บริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่า มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่า
หรือไม่ ในกรณีท่ีมีข้อบ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ท่ีคาดว่าจะได้รับคืน สําหรับค่าความนิยมและ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือ ยงัไม่พร้อมใชง้าน  จะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่า
จะไดรั้บคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกนั   
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ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด    
เงินสด สูงกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการ
การประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พ่ิมของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้และมีการดอ้ยค่าในเวลา
ต่อมา ในกรณีน้ีรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความ
ชดัเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า  ยอดขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือ
ขาดทุนโดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว  ยอดขาดทุนท่ีบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนเป็นผลต่าง
ระหวา่งราคาทุนท่ีซ้ือกบัมูลค่ายติุธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพย ์ หกัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน
นั้นๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 
การคาํนวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึง
ภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั  ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ 
สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น พิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนรวม
กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นมีความเก่ียวขอ้งดว้ย 
 
การกลบัรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน จะถูกกลบัรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มข้ึนใน
ภายหลงั  และการเพ่ิมข้ึนนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน สําหรับ
สินทรัพยท์างการเงินท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายและตราสารหน้ีท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การ
กลับรายการจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน  ส่วนสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นตราสารทุนท่ีจัดประเภทเป็น
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย การกลบัรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์
ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการ
ดอ้ยค่าหรือไม่  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการคาํนวณ
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกิน
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กว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ย
ค่ามาก่อน 

 
(ฑ) หน้ีสินทีม่ีภาระดอกเบีย้ 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน  ภายหลงัจากการ
บนัทึกหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย  ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอด
หน้ีเม่ือครบกาํหนดไถ่ถอน จะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้มืโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

(ฒ) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 
 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

(ณ) ผลประโยชน์พนักงาน    
 

โครงการสมทบเงิน 
 
โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน ซ่ึงกิจการจ่ายสมทบเป็นจาํนวนเงินท่ี
แน่นอนไปอีกกิจการหน่ึงแยกต่างหาก (กองทุนสํารองเล้ียงชีพ) และจะไม่มีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระ
ผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายสมทบเพ่ิมเติม ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายพนกังานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ  

 
โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน 
ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทั/บริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นราย
โครงการจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนกังานในปัจจุบนัและในงวดก่อน ๆ  
ผลประโยชนด์งักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินลดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั ทั้งน้ีไดสุ้ทธิจากตน้ทุนบริการในอดีตท่ี
ยงัไม่รับรู้และมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ อตัราคิดลดเป็นอตัรา ณ วนัท่ีรายงานจากพนัธบตัรท่ีไดรั้บการ
จดัอนัดบัเครดิตระดบั A ซ่ึงมีระยะเวลาครบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาของภาระผกูพนัของกลุ่มบริษทั/บริษทั 
และมีสกลุเงินเดียวกบัสกลุเงินของผลประโยชนท่ี์คาดวา่จะจ่าย 
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การคาํนวณนั้นจดัทาํโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาตเป็นประจาํทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี
ประมาณการไว ้ เม่ือมีการคาํนวณผลของผลประโยชน์ของพนกังานของกลุ่มบริษทั/บริษทั การรับรู้เป็นสินทรัพย์
จาํกดัเพียงยอดรวมของตน้ทุนในอดีตท่ียงัไม่รับรู้และมูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการ
ไดรั้บคืนในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเขา้โครงการในอนาคด ในการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ มีการพิจารณาถึงความตอ้งการเงินทุนขั้นตํ่าสาํหรับโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทั/บริษทั  
ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจมีให้กบักลุ่มบริษทั/บริษทั ถา้ถูกรับรู้ภายในระยะเวลาของโครงการ หรือ การจ่ายชาํระ
ของหน้ีสินของโครงการ 
 
เม่ือมีการเพ่ิมผลประโยชนใ์นโครงการผลประโยชน ์สดัส่วนท่ีเพิ่มข้ึนของผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนบริการ
ในอดีตของพนกังานรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาถวัเฉล่ียจนถึงวนัท่ีผลประโยชน์นั้นเป็น
สิทธิขาด  ผลประโยชนท่ี์เป็นสิทธิขาดจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
 
กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนใน
รายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และรับรู้ค่าใชจ่้ายของโครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน  

 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง  
 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือกลุ่มบริษทั/บริษทัแสดงเจตนาผกูพนัอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัการเลิกจา้ง 
และไม่มีความเป็นไปไดท่ี้จะยกเลิก มีรายละเอียดอยา่งเป็นทางการทั้งการเลิกจา้งก่อนวนัเกษียณตามปกติ หรือการ
สนบัสนุนการออกจากงานโดยสมคัรใจ ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือกลุ่มบริษทั/บริษทัเสนอใหมี้
การออกจากงานโดยสมคัรใจ และมีความเป็นไปไดท่ี้จะไดรั้บการตอบรับขอ้เสนอนั้น และสามารถประมาณจาํนวน
ของการยอมรับขอ้เสนอไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล มีการคิดลดกระแสเงินสดหากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 
12 เดือนนบัจากวนัท่ีรายงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานวดัมูลค่าโดยมิไดคิ้ดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือ
พนกังานทาํงานให ้
 
หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระสาํหรับการจ่ายโบนสัเป็นเงินสดระยะสั้นหรือผลประโยชน์อ่ืน หากกลุ่ม
บริษทั/บริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนกังาน
ไดท้าํงานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
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(ด) ประมาณการหน้ีสิน 
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้กต่็อเม่ือกลุ่มบริษทั/บริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัข้ึน
อนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไป
เพื่อชาํระภาระหน้ีสินดงักล่าว  ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้
อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงภาษีเงินได ้ เพื่อให้สะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปร
ไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไปรับรู้เป็นตน้ทุน
ทางการเงิน 
 

(ต) รายได้ 
 
รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 
การขายสินค้าและให้บริการ 
 
รายไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัสําคญัไป
ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้  และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่
แน่นอนท่ีมีนยัสําคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ไม่อาจวดัมูลค่าของ
จาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้ 
 
รายไดใ้นกิจการโรงแรมจากค่าห้อง ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และรายไดค่้าบริการอ่ืน บนัทึกเป็นรายไดเ้ม่ือแขกเขา้
พกัในหอ้ง มีการขายอาหารและเคร่ืองด่ืมและเม่ือมีการใหบ้ริการแลว้ 
 
รายไดใ้นกิจการร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมจากธุรกิจอาหาร บนัทึกเป็นรายไดเ้ม่ือมีการขายอาหารและเคร่ืองด่ืมใหก้บั
ผูซ้ื้อแลว้ 
 
การลงทุน 

 
รายไดจ้ากการลงทุนประกอบดว้ยรายไดค่้าเช่าจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน เงินปันผลและดอกเบ้ียรับจากการ
ลงทุนและเงินฝากธนาคาร 
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รายได้ค่าเช่า 
 
รายไดค่้าเช่าจากอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า  ค่าใชจ่้าย
เร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเป็นการเฉพาะเพ่ือให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญา  ค่าเช่าท่ีอาจ
เกิดข้ึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดข้ึน 
 
เงินปันผลรับ 

 
เงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล  
 
ดอกเบีย้รับ 

 
ดอกเบ้ียรับบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง   
 

(ถ) รายได้รอตัดบญัชี 
 
บริษทัและบริษทัยอ่ยสองแห่งรับรู้รายไดค่้าธรรมเนียมบตัรสมาชิกรายปีเป็นรายไดโ้ดยวิธีเส้นตรงตามอายขุองบตัร
สมาชิก 
 
บริษทัยอ่ยบางแห่งรับรู้ค่าเช่าและค่าบริการและเงินสนบัสนุนเป็นรายไดร้อตดับญัชีและทยอยรับรู้เป็นรายไดโ้ดยวิธี
เส้นตรงตลอดอายสุญัญา 
 

(ท) ต้นทุนทางการเงิน 
 

ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืมและประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่น
ไป และส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย และขาดทุนจากเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 
ตน้ทุนการกูย้มืท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า  การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
โดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
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(ธ) สัญญาเช่าดาํเนินงาน  
 
รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  ประโยชน์ท่ีไดรั้บ
ตามสญัญาเช่า จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสญัญาตลอดอายสุญัญาเช่า  
 
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่า เม่ือ
ไดรั้บการยนืยนัการปรับค่าเช่า 
 
การจาํแนกประเภทสัญญาเช่า 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทั/บริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่า
เป็นส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยู่
กบัการใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  และขอ้ตกลงนั้นจะนาํไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ทาํให้กลุ่ม
บริษทั/บริษทัมีสิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือ มีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทั/บริษทัแยกค่าตอบแทนสาํหรับสัญญาเช่า และ
ส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบอ่ืนโดยใชมู้ลค่ายติุธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากกลุ่มบริษทั/บริษทัสรุปว่าเป็นสัญญาเช่า
การเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ จึงรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจาํนวนท่ีเท่ากบั
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจาํนวนหน้ีสินจะลดลงตามจาํนวนท่ีจ่าย และ
ตน้ทุนทางการเงินตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั/บริษทั 
 
รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าช่วงโรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด ์กรุงเทพฯ และสัญญาเช่าช่วงท่ีดินและอาคารโรงแรม
เซ็นทรัลเวิลด ์บนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงปรับดว้ยอตัราทบตน้คงท่ีต่อปี   

 
(น) ภาษเีงนิได้ 

 
ภาษีเงินไดจ้ากกาํไรหรือขาดทุนสําหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนั  ซ่ึงไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระโดย
คาํนวณจากกาํไรประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทาง
ภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
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ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดปั้จจุบนั  กลุ่มบริษทั/บริษทัคาํนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่
แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งชาํระ  กลุ่มบริษทั/บริษทั เช่ือว่าไดต้ั้งภาษี
เงินได้คา้งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย 
รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินน้ีอยู่บนพื้นฐานการประมาณการ
และขอ้สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะทาํให้กลุ่ม
บริษทั/บริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่ การเปล่ียนแปลงในภาษี
เงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 

(บ) กาํไรต่อหุ้น  
 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัของกลุ่มบริษทั/บริษทั ดว้ยจาํนวน
หุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่ายระหวา่งปี  

 
6 การซ้ือบริษทัย่อย 

 
เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2554 กลุ่มบริษทัไดม้าซ่ึงอาํนาจควบคุมในบริษทั ซีอาร์จี อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ ด จาํกดั (เดิมช่ือ
บริษทั เบทาโกร โอโตยะ (ไทยแลนด)์ จาํกดั) ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบกิจการร้านอาหารประเภทภตัตาคาร ภายใตแ้บรนด ์
“โอโตยะ” โดยการซ้ือหุน้ทุนและสิทธิออกเสียงในบริษทัร้อยละ 100 
 
การมีอาํนาจควบคุมในบริษทั ซีอาร์จี อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ ด จาํกดั จะทาํให้กลุ่มบริษทัสามารถเพ่ิมส่วนแบ่งทาง
การตลาดในธุรกิจประเภทภัตตาคารโดยการเข้าถึงฐานลูกค้าของบริษทัท่ีซ้ือมา กลุ่มบริษทัคาดว่าจะได้รับ
ผลประโยชนจ์ากาการลดตน้ทุนร่วมจากการจดัซ้ือจดัจา้งและกระแสเงินสดรับในอนาคตจากการดาํเนินงาน 
 
สาํหรับงวดส่ีเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทั ซีอาร์จี อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ ด จาํกดั มีรายไดเ้ป็นจาํนวน
เงิน 207.9 ลา้นบาท และขาดทุนจาํนวนเงิน 9.2 ลา้นบาท ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึงของผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 
ฝ่ายบริหารคาดว่าหากกลุ่มบริษทัไดมี้การซ้ือธุรกิจตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 จะมีรายไดร้วมเพิ่มข้ึนจาํนวนเงิน 
626.7 ลา้นบาท และกาํไรรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ลดลงจาํนวนเงิน 22.5 ลา้นบาท ในการ
กาํหนดมูลค่าดงักล่าว ฝ่ายบริหารใชส้มมุติฐานในการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม โดยถือเสมือนว่าการรวมกิจการท่ี
เกิดข้ึนในระหวา่งงวดนั้นไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 
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ขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนให้และมูลค่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือสาํหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา    
แต่ละประเภทท่ีสาํคญั มีดงัน้ี 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ 
 
    มูลค่ายุตธิรรม 
   (ล้านบาท) 
เงินสด  607.4 
  607.4 
 
สินทรัพย์ท่ีได้มาและหนีสิ้นท่ีรับมา  
 
    มูลค่ายุตธิรรม 
   (ล้านบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   21.1 
ลูกหน้ีการคา้    12.3 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   183.5 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน    250.2 
เงินมดัจาํ   40.5 
สิทธิการเช่า   26.6 
สินทรัพยอ่ื์น   12.4 
เงินกูย้มืระยะสั้น   (21.8) 
เจา้หน้ีการคา้   (25.3) 
เจา้หน้ีอ่ืน   (18.6) 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน   (46.4) 
หน้ีสินอ่ืน   (26.3) 
รวมสินทรัพย์สุทธิทีร่ะบุได้   408.2 
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ค่าความนิยม 
 

ค่าความนิยมรับรู้จากผลลพัธ์ของการซ้ือธุรกิจ ดงัน้ี 
 

  มูลค่ายุตธิรรม 
 (ล้านบาท) 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้ 607.4 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุได ้ (408.2) 
ค่าความนิยม 199.2 

 
ค่าความนิยมส่วนใหญ่เน่ืองมาจากผลประโยชน์ในอนาคตและศกัยภาพท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บ และเน่ืองดว้ย
การลงทุนซ้ือบริษทั เบทาโกร โอโตยะ (ไทยแลนด์) จาํกดั จะทาํให้กลุ่มบริษทัมีส่วนแบ่งทางการตลาดในธุรกิจ
ประเภทภตัตาคารเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ีไม่มีค่าความนิยมท่ีคาดวา่จะนาํมาหกัค่าใชจ่้ายทางภาษีเงินไดไ้ด ้ 

 

ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือ 

 

กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจาํนวน 3.06 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าท่ีปรึกษากฎหมายภายนอกและ
ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบสถานะทางการเงิน ค่าท่ีปรึกษากฎหมายภายนอกและค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบสถานะ
ทางการเงินไดร้วมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมของกลุ่มบริษทั  

 
7         บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั/บริษทั 
หากกลุ่มบริษทั/บริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญั
ต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทั/บริษทัอยูภ่ายใต้
การควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจ
เป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
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ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี  
 
ช่ือกจิการ ประเทศทีจ่ัดตั้ง 

/ สัญชาต ิ
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั โรงแรมกะรน ภูเกต็ จาํกดั ไทย เป็นกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัถือหุน้ทางตรงและ 
   ทางออ้มรวมร้อยละ 50  

บริษทั โรงแรมกะตะ ภูเกต็ จาํกดั ไทย เป็นกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัถือหุน้ร้อยละ 50  
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย เป็นบริษทัร่วม บริษทัถือหุน้ร้อยละ 25 
 โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา   
กองทุนรวมไทยพฒันา 2 ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ทางตรงและทางออ้ม 

   รวมร้อยละ 23.92 
กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
Regent Maldives Pvt. Ltd. มลัดีฟส์ เป็นบริษทัร่วม บริษทัถือหุน้ร้อยละ 25 
Centara Maldives Pvt. Ltd. มลัดีฟส์ เป็นกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัถือหุน้ร้อยละ 50 
บริษทั สรรพสินคา้เซ็นทรัล จาํกดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีผูถื้อหุน้และกรรมการ 
  ร่วมกนั 
บริษทั หา้งเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนทส์โตร์    
 จาํกดั 

ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีผูถื้อหุน้และกรรมการ
ร่วมกนั 

บริษทั เซ็นทรัลอินเตอร์พฒันา จาํกดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีผูถื้อหุน้และกรรมการ 
  ร่วมกนั 
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีผูถื้อหุน้และกรรมการ 
  ร่วมกนั 
บริษทั เพาเวอร์บาย จาํกดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีผูถื้อหุน้และกรรมการ 
  ร่วมกนั 
บริษทั เซ็นทรัลเวิลด ์จาํกดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เอเอพีซี (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
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นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี: 
 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย อิงตามอตัราดอกเบ้ียธนาคาร 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ ตามการประกาศการจ่ายเงินปันผล 
ค่าบริหารจดัการ ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่ารับและค่าเช่าจ่าย ราคาตลาดและตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดค่้าเช่าพ้ืนท่ี ราคาตลาด 
ขาดทุนจากการสาํรองการคํ้าประกนั ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าสิทธิการเช่า ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริการท่ีจอดรถจ่ายล่วงหนา้ ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าขายอุปกรณ์ ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าไฟฟ้า ราคาตลาด 
 

รายการท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 สรุปไดด้งัน้ี 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2554  2553  2554  2553 

  (พันบาท) 

บริษทัย่อย      
ค่าเช่ารับ  - - 4,140 5,354 
ดอกเบ้ียรับ  - - 202,943 168,884 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ  - - 198,245 212,832 
เงินปันผลรับ  - - 310,526 397,170 
ดอกเบ้ียจ่าย  - - 12,728 35,854 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน  - - 2,647 2,589 
ค่าเช่าจ่าย  - - 120,147 117,641 
      

กจิการทีค่วบคมุร่วมกนั      
รายไดใ้นการบริหารจดัการ  31,825 25,949 31,825 25,949 
ดอกเบ้ียรับ  2,462 2,460 2,462 2,460 
รายไดอ่ื้น  2,904 2,054 - - 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2554  2553  2554  2553 

  (พันบาท) 

บริษทัร่วม      
เงินปันผลรับ  76,406 66,302 76,406 66,302 
ดอกเบ้ียรับ  16,750 20,194 - - 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ      33,996 25,161 - - 
ค่าเช่าจ่าย  225,000 225,000 - - 
ขาดทุนจากสาํรองการคํ้าประกนั  73,696 11,980 36,972 6,010 
      

กจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั      
ค่าเช่ารับ  14,279 14,279 - - 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ  2,095  7,328 2,095 7,328 
รายไดอ่ื้น  17,159 20,948 - - 
ค่าเช่าจ่าย  108,498 99,896 80,960 83,853 
ค่าไฟฟ้า  36,142 41,625 36,142 40,198 
ค่าบริหารจดัการ  19,328 19,984 3,593 4,051 
ค่าบริการอ่ืน  8,082  6,254  - - 
 
ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีดงัน้ี 
 
ลูกหน้ีกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2554 2553  2554 2553 
  (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย  -  -  42,882  42,215 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  107,788  69,142  12,949  13,520 
รวม  107,788  69,142  55,831  55,735 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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เงินให้กู้ยมืแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั อตัราดอกเบ้ีย งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554 2553 2554  2553  2554  2553 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน          
บริษัทย่อย          
บริษทั เซ็นทรัลกระบ่ีเบยรี์สอร์ท จาํกดั 4.75 4.75 -  -  179,000  163,200 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวลิด ์จาํกดั 4.75 4.75 -  -  226,400  317,600 
บริษทั เอส.พี. เรียลต้ี พทัยา บีช จาํกดั   4.75   4.75 -  -  23,000  21,500 
บริษทั เซ็นทาราอินเตอร์เนชัน่แนล          
   แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั - 4.75 -  -        -  216,200 
บริษทั เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จาํกดั - 4.75 -  -    -  696,000 
บริษทั ทริปเปิลไนน์ เดคคอร์ จาํกดั 4.75 - -  -  2,250        - 
บริษัทร่วม          
Regent Maldives Pvt. Ltd. - 10.0 167,495  167,495        -        - 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 167,495       167,495  430,650  1,414,500 

       
          

 

เงินให้กู้ยมืแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั อตัราดอกเบ้ีย งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554 2553 2554  2553  2554  2553 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

เงินให้กู้ยมืระยะยาว          
บริษัทย่อย          
บริษทั เซ็นทรัลสมุยโฮเตล็          
   แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 4.75 4.75       -  -  184,000  75,000 
บริษทั เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จาํกดั 4.75 -       -  -  124,500  - 
บริษทั เซ็นทรัลโฮเตล็แมนเนจเมน้ท ์          
   จาํกดั 4.75 -   -  -  154,000  - 
บริษทั เซ็นทรัลกระบ่ีเบยรี์สอร์ท จาํกดั 4.75 4.75   -    - 463,000 - 500,800 

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวลิด ์จาํกดั 4.75 4.75       -        -  1,905,600  1,992,400 
บริษทั ทริปเปิลไนน์ เดคคอร์ จาํกดั - -   -    -  -  81,176 
บริษทั เซ็นทาราอินเตอร์เนชัน่แนล          
   แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 4.75 4.75   -  -  449,500  67,800 
          



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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เงินให้กู้ยมืแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั อตัราดอกเบ้ีย งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554 2553 2554  2553  2554  2553 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
เงนิให้กู้ยมืระยะยาว 
บริษัทย่อย 

         

บริษทั เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จาํกดั 4.75 -   -  -        740,000  - 
กจิการที่ควมคุมร่วมกนั                 
บริษทั โรงแรมกะตะภเูกต็ จาํกดั 6.0 6.0 41,000  41,000  41,000         41,000 
บริษัทร่วม          
Regent Maldives Pvt. Ltd. - 10.0 55,213  52,511    -  - 
เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   96,213  93,511     4,061,600  2,758,176 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี-31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 
มีดงัน้ี 

 
เงินให้กู้ยมืแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2554 2553  2554 2553 
  (พันบาท) 
บริษทัย่อย         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  - - 4,131,676 2,144,676 
เพิ่มข้ึน  - - 2,312,500 2,500,000 
ลดลง  - - (1,992,926) (513,000) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม  - - 4,451,250 4,131,676 

       
กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  41,000 41,000 41,000 41,000 
เพิ่มข้ึน  - - - - 
ลดลง  - - - - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม  41,000 41,000 41,000 41,000 

      
      
      



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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เงินให้กู้ยมืแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2554 2553  2554 2553 
  (พันบาท) 
บริษทัร่วม      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  220,006 225,631 - - 
เพิ่มข้ึน  - - - - 
กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงั        
   ไม่เกิดข้ึนจริง  2,702 (5,625) - - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม  222,708 220,006 - - 
     
รวมเงนิให้กู้ยมืแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  261,006 266,631 4,172,676 2,185,676 
เพิ่มข้ึน  - - 2,312,500 2,500,000 
ลดลง  - - (1,992,926) (513,000) 
กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงั        
   ไม่เกิดข้ึนจริง  2,702 (5,625) - - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม  263,708 261,006 4,492,250 4,172,676 

 

เจ้าหน้ีกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2554 2553 2554 2553 
  (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย  - -  71,054 4,499 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  94 2,722  125 185 
รวม  94 2,722  71,179 4,684 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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เงินกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั อตัราดอกเบ้ีย งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554 2553 2554  2553  2554  2553 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
บริษทัย่อย          
บริษทั เซ็นทาราไทยโฮเตล็แมนเนจเมน้ท ์         
   จาํกดั 1.85 -3 4.75 - -  25,000  24,500 
บริษทั เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จาํกดั - 4.75 - -  -  18,000 
บริษทั เซ็นทรัลหวัหินบีชรีสอร์ท จาํกดั   3-4.75 3.00 - -  45,000  85,000 
บริษทั เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั - 1.5-1.9 - -  -  340,000 
บริษทั เซ็นทรัลโฮเตล็แมนเนชเมน้ท ์จาํกดั - 4.75 - -  -  354,000 
กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั        
Centara Maldives Pvt. Ltd. 4.75 - 6,000 -  -  - 
รวม   6,000 -  70,000  821,500 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 
2553 มีดงัน้ี 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2554  2553  2554  2553 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  - - 821,500  1,087,500 
เพิ่มข้ึน  6,000 - 117,000  678,500 
ลดลง  - - (868,500)  (944,500) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม  6,000 - 70,000 821,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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สํารองการคํา้ประกนั 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2554 2553  2554  2553 
  (พันบาท) 
สาํรองการคํ้าประกนัระยะสั้น  88,917 90,580  44,610  45,440 
สาํรองการคํ้าประกนัระยะยาว  15,797  28,582  7,924  14,344 
รวม  104,714  119,162  52,534  59,784 

 

หน้ีสินภายใต้สัญญาขายฝาก 
 
ยอดคงเหลือกบักองทุนรวมไทยพฒันา 2 ถึงกาํหนดจ่ายดงัน้ี 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553 
   ค่าใชจ่้าย      ค่าใชจ่้าย   
 ยอดคงเหลือ  รอตดับญัชี  สุทธิ  ยอดคงเหลือ  รอตดับญัชี  สุทธิ 
 (พันบาท) 
ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 81,500  (5,661)  75,839  81,500  (5,661)  75,839 
ระยะเวลามากกวา่หน่ึงปี
ถึงหา้ปี 

 
122,250 

  
(5,524) 

  
116,726 

  
203,750 

  
(11,184) 

  
192,566 

รวม 203,750  (11,185)  192,565  285,250  (16,845)  268,405 
 

ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั  
 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญัประกอบดว้ย  
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 45,926 44,261 45,596 43,831 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 875  - 875 - 
รวม  46,801 44,261 46,471 43,831 

 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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สัญญาสําคญัทีท่าํกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

สัญญาเช่าระยะยาว 
 
บริษทั 
 
ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาต่างตอบแทนระหว่างบริษทักบั บริษทั เซ็นทรัลอินเตอร์พฒันา จาํกดั (“CID”) ซ่ึงทาํ
สัญญาเช่าท่ีดินระยะยาวกบัการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) บริษทัไดรั้บสิทธิในการก่อสร้างอาคารโรงแรมบน
ท่ีดินท่ีเช่าช่วงจากบริษทั เซ็นทรัลอินเตอร์พฒันา จาํกดั และสามารถดาํเนินกิจการโรงแรมเพ่ือประโยชน์ของบริษทั
จนถึงวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2551 สญัญาน้ีต่ออายไุดอี้กคร้ังละ 10 ปี บริษทัจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินประมาณ 73.7 
ลา้นบาท โดยแบ่งชาํระเป็นงวดต่างๆ กนัถึงปี 2551 
 
เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2546 CID ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงกบั รฟท. โดยชาํระค่าชดเชยสัญญาเช่าเพ่ิมเติมใหแ้ก่ รฟท.ใน
จาํนวนท่ีตกลงร่วมกบั รฟท. บริษทัไดต้กลงรับแบ่งค่าชดเชยดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 65 ลา้นบาท โดย
ชาํระเป็นรายงวด 8 งวด เร่ิมชาํระงวดแรกภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2546 และงวดสุดทา้ยภายในวนัท่ี 18 ธนัวาคม 
2551 
 
การโอนสินทรัพยใ์หก้ารรถไฟแห่งประเทศไทย 
 
เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2551 ซ่ึงเป็นวนัครบกาํหนดของสัญญาต่างตอบแทนดงักล่าว บริษทัตอ้งโอนส่ิงปลูกสร้างบน
ท่ีดินท่ีเช่าช่วง ส่วนติดตั้งและปรับปรุง รวมถึงอุปกรณ์บางส่วนให้แก่ รฟท.ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัครบ
กาํหนดสญัญาเป็นจาํนวน 23.9 ลา้นบาท เป็นผลใหบ้ริษทัมีขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยใ์นจาํนวนเดียวกนั 
 
เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2551 บริษทัไดรั้บแจง้จาก CID ว่า CID ไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าท่ีดินและ/หรืออาคารฉบบัใหม่ โดย
มีระยะเวลาการเช่า 20 ปีกบั รฟท. แลว้ ดงันั้น บริษทัจึงไดเ้ขา้ลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงกบั CID เพื่อรักษาสิทธิและ
ยนืยนัการใชสิ้ทธิในการเขา้ทาํสัญญาเช่าช่วงใหม่กบั CID โดย CID ไดแ้จง้ใหบ้ริษทัจ่ายเงินประกนัสิทธิการเช่า
ท่ีดินและ/หรืออาคารโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว จาํนวน 95 ลา้นบาท ในวนัท่ี CID เขา้ทาํสญัญาเช่ากบั รฟท. 
 
ในปี 2552 บริษทัทาํสัญญาเช่าช่วงทรัพยสิ์น ซ่ึงประกอบดว้ย อาคารโรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ 
(เดิมช่ือ โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว) และส่วนปรับปรุงอาคารโรงแรม พร้อมทั้งทรัพยสิ์นครุภณัฑ ์กบับริษทั 
เซ็นทรัลอินเตอร์พฒันา จาํกดั (“ผูใ้ห้เช่าช่วง”) เป็นระยะเวลา-20-ปี และจะส้ินสุดลงในวนัท่ี-18-ธันวาคม-2571 
บริษทัจะตอ้งจ่ายค่าผลประโยชน์ตอบแทนการไดสิ้ทธิเช่าช่วงและค่าเช่าสําหรับการเช่าช่วงสินทรัพยร์ายปีให้แก่
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ผูใ้หเ้ช่าช่วงตลอดอายสุัญญาเช่าเป็นจาํนวนเงินรวม 2,556 ลา้นบาท ในระหว่างปี 2552 บริษทับนัทึกสิทธิเช่าช่วง
และค่าเช่ารายปีจาํนวน 361 ลา้นบาท เป็นสิทธิการเช่าในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการ (ดูหมายเหตุ 18) นอกจากน้ี บริษทัจะตอ้งจ่ายค่าเช่าครุภณัฑ์ให้แก่ผูใ้ห้เช่าช่วงตลอดอายุสัญญาเช่าเป็น
จาํนวนเงินรวม/31/ลา้นบาท โดยบริษทับนัทึกค่าเช่าครุภณัฑเ์ป็นสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (ดูหมายเหตุ 16) 
 
ทรัพยสิ์นท่ีเช่าท่ีบริษทัไดด้าํเนินการบูรณะพฒันา ปรับปรุงหรือก่อสร้าง แกไ้ข ดดัแปลง ต่อเติม ซ่อมแซมหรือสร้าง
ทดแทนทรัพยสิ์นเดิมตามสัญญาน้ี ให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ รฟท. ทนัทีท่ีมีการดาํเนินการดงักล่าวแล้วเสร็จ 
นอกจากน้ี บริษทัตอ้งส่งมอบครุภณัฑท่ี์เช่าตามรายการในสญัญาเช่าใหแ้ก่ รฟท. เม่ือส้ินสุดสัญญาเช่าตามสภาพตาม
สมควรและอายกุารใชง้านในขณะนั้น 
 
เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2532 บริษทัไดท้าํสญัญาเช่าอาคารท่ีจอดรถและสนามเทนนิสกบับริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั 
(มหาชน) สัญญาน้ีมีกาํหนดเวลา 3 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2532 และสามารถต่ออายไุดเ้ป็นคราว ๆ คร้ังละ 
3 ปี ค่าเช่ารายปีสาํหรับปี 2554 มีจาํนวนเงินประมาณ 1.4 ลา้นบาท (2553: 2 ล้านบาท) 
 
บริษทัย่อย 
 

โครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บชี รีสอร์ท สมุย 
 
สัญญาระหว่างบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย กับกองทุนรวมไทยพัฒนา 1 
 
เม่ือวนัท่ี 12 ธันวาคม 2545 บริษทั เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จาํกดั (“CSBR”) ไดท้าํสัญญาจะซ้ือจะขายอาคารกบั
กองทุนรวมไทยพฒันา 1 (“TP1”) โดย CSBR ตกลงขายอาคารโรงแรมพร้อมเฟอร์นิเจอร์ท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ
โรงแรมใหแ้ก่ TP1 และ CSBR ไดท้าํสัญญาเช่าอาคารดงักล่าวกลบัคืนจาก TP1 ตามสัญญาเช่าอาคาร ฉบบัลงวนัท่ี
เดียวกนั เป็นระยะเวลา 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีในสัญญา และสามารถต่อสัญญาไดอี้กคราวละ 3 ปี  นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 
12 ธนัวาคม 2545 CSBR ยงัไดท้าํสัญญาให้เช่าท่ีดินแก่ TP1 เป็นระยะเวลา 15 ปี ภายใตส้ัญญาน้ี TP1 ในฐานะ
เจา้ของกรรมสิทธิในอาคารโรงแรม ซ่ึงตั้งอยูบ่นท่ีดินท่ีเช่าตามสัญญาน้ี ตกลงจะขายอาคารโรงแรม และเฟอร์นิเจอร์
ท่ีมีอยูใ่นอาคารโรงแรมในวนัท่ีมีการโอนกรรมสิทธิในอาคารโรงแรมดงักล่าวให้แก่ CSBR  เม่ือ CSBR ไดช้าํระ
ราคาซ้ือคืนอาคารโรงแรมและเฟอร์นิเจอร์ใหแ้ก่ TP1 ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาเรียบร้อยแลว้ 
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นอกจากน้ี TP1 ไดว้่าจา้ง CSBR ใหเ้ป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยต์ามสัญญาว่าจา้งผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยล์งวนัท่ี 
12 ธันวาคม 2545 เป็นระยะเวลา 15 ปี และเพื่อเป็นหลกัประกนัการชาํระหน้ีและปฏิบติัตามสัญญา CSBR ตกลง
จาํนองท่ีดินอนัเป็นท่ีตั้งของโรงแรม และใหบ้ริษทั โรงแรม เซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) (“CPH”) จดัทาํหนงัสือ
รับรองการชาํระหน้ีและการปฏิบติัตามสญัญาเช่าอาคาร และสญัญาบริหารอสงัหาริมทรัพยใ์หแ้ก่กองทุนรวม 
 
เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2551 CSBR และ TP1 ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงเลิกสัญญา โดย CSBR และ TP1 ตกลงยกเลิก
สัญญาเช่าท่ีดิน สัญญาเช่าอาคาร สัญญาว่าจา้งผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์และสัญญาจาํนองท่ีดิน โดยใหส้ัญญาต่างๆ 
ดงักล่าวมีผลส้ินสุดลง ตั้งแต่วนัท่ีลงนามในบนัทึกขอ้ตกลง นอกจากน้ี CSBR ตกลงซ้ือ และ TP1 ตกลงขาย
เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ท่ีมีอยูใ่นอาคารโรงแรม ณ วนัท่ีทาํบนัทึกขอ้ตกลง ในราคา 1 ลา้นบาท โดย TP1 ตกลงโอน
กรรมสิทธ์ิและส่งมอบเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ดงักล่าวให้แก่ CSBR และ CSBR ไดช้าํระราคาค่าซ้ือเฟอร์นิเจอร์
และอุปกรณ์ดงักล่าวใหแ้ก่ TP1 เสร็จส้ินแลว้ในวนัท่ีทาํบนัทึกขอ้ตกลง และในวนัเดียวกนั CPH และ TP1 ไดท้าํ
บนัทึกขอ้ตกลงยกเลิกคาํรับรองการชาํระหน้ี เพื่อยกเลิกหนงัสือรับรองการชาํระหน้ี ฉบบัลงวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2545 
ท่ี CPH.ไดท้าํไวก้บั.TP1.เพื่อรับรองการชาํระหน้ีของ CSBR ภายใตส้ัญญาว่าจา้งผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์สัญญา
เช่าอาคาร และสญัญาเช่าท่ีดินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2551 TP1 ไดข้ายอาคารโรงแรมใหแ้ก่ CPH เน่ืองจาก CSBR ไม่ประสงคใ์ชสิ้ทธิซ้ืออาคาร
โรงแรมตามสัญญาเช่าท่ีดิน ลงวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2545 โดย TP1 ไดรั้บค่าตอบแทนจากการขายอาคารเป็นจาํนวน
เงิน 1,450 ลา้นบาท 
 
สัญญาระหว่างบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย กับกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 
 
เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2551 บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาต่างๆ ท่ี
เก่ียวกบัท่ีดิน และอาคารโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย (ช่ือเดิมคือ โรงแรมเซ็นทรัลสมุย บีชรีสอร์ท) 
กบักองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (“CTARAF”) โดยมีสาระสาํคญั
ต่อไปน้ี 
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1 บริษทั เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จาํกดั (“CSBR”) ไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินกบั CTARAF เพื่อให้ CTARAF เช่า
ท่ีดินเป็นระยะเวลา 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีคู่สัญญาไดน้าํสัญญาเช่าไปจดทะเบียนการเช่า (วนัท่ี 26 กนัยายน 2551) 
ทั้งน้ี CTARAF ตกลงชาํระค่าเช่าท่ีดินเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 1,500 ลา้นบาท โดยชาํระทั้งจาํนวนในวนัจดทะเบียนการ
เช่า CSBR บนัทึกรายการดงักล่าวเป็นรายไดรั้บล่วงหนา้รอตดับญัชีในงบแสดงฐานะการเงิน และทยอยตดับญัชีเป็น
รายไดโ้ดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 30 ปีขในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 รายไดค่้าเช่าท่ีดินรับ
ล่วงหนา้ดงักล่าวสุทธิจากค่าตดัจาํหน่ายจาํนวน 50.0  ลา้นบาท (2553: 50.0 ล้านบาท) คงเหลือจาํนวน 1,336.7 ลา้น
บาท (2553: 1,386.7 ล้านบาท) 
 
2 บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) (“CPH”) ไดท้าํสัญญาเช่าอาคารส่ิงปลูกสร้างโรงแรมเซ็น 
ทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั CTARAF เพื่อให ้CTARAF.
เช่าเป็นระยะเวลา 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีคู่สัญญาไดน้าํสัญญาเช่าไปจดทะเบียนการเช่า (วนัท่ี 26 กนัยายน 2551) ทั้งน้ี 
CTARAF ตกลงชาํระค่าเช่าอาคารเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 1,510 ลา้นบาท โดยชาํระทั้งจาํนวนในวนัจดทะเบียนการเช่า 
CPH บนัทึกรายการดงักล่าวเป็นรายไดรั้บล่วงหนา้รอตดับญัชีในงบแสดงฐานะการเงินในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
และทยอยตดับญัชีเป็นรายไดโ้ดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 30 ปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 รายไดรั้บล่วงหนา้
สุทธิจากค่าตดัจาํหน่ายจาํนวน 50.3 ลา้นบาท (2553: 50.3 ล้านบาท) คงเหลือจาํนวน 1,345.7 ลา้นบาท (2553: 1,396
ล้านบาท) 
 
ภายใตส้ัญญาเช่าอาคารส่ิงปลูกสร้าง CPH ตกลงและรับรองว่า ภายในระยะเวลา 4 ปีนบัจากวนัจดทะเบียนการเช่า 
CTARAF จะมีรายไดค่้าเช่าจากการนาํทรัพยท่ี์เช่าไปหาผลประโยชน์ ไม่นอ้ยกว่ารายไดค่้าเช่าประกนัสะสม ตาม
จาํนวนเงินท่ีระบุในสัญญา โดยหาก CTARAF มีรายไดค่้าเช่าสะสมนอ้ยกว่ารายไดค่้าเช่าประกนัสะสมตามสัญญา 
CPH ตกลงจะชาํระเงินให ้CTARAF ในจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างระหว่างรายไดค่้าเช่าสะสมของกองทุนรวม ลบดว้ย
รายไดค่้าเช่าประกนัสะสม  
 
เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2551 CPH และ CSBR ไดท้าํสัญญาเก่ียวกบัการประกนัรายไดข้อง.CTARAF โดย CSBR ใน
ฐานะผูใ้ห้เช่าท่ีดินซ่ึงไดรั้บประโยชน์ส่วนหน่ึงจากการเช่าทรัพยสิ์นของ.CTARAF ตกลงร่วมรับประกนัรายไดค่้า
เช่า โดยหาก CPH ตอ้งชาํระเงินใดๆ ใหแ้ก่ CTATAF ภายใตเ้ง่ือนไขการรับประกนัขา้งตน้.CSBR ตกลงจะชาํระเงิน
ค่ารับประกนับางส่วนใหแ้ก่ CPH ตามอตัราร้อยละท่ีกาํหนดในสญัญา 
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ในงบการเงินเฉพาะกิจการ CPH บนัทึกขาดทุนจากสํารองการคํ้าประกนัเป็นจาํนวนเงินประมาณ 37 ลา้นบาท 
(2553: 6 ล้านบาท) ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2554 มียอดคงเหลือของสาํรองการคํ้าประกนัเป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 52.5 ลา้นบาท (2553: 59.8 ล้านบาท) ใน
งบการเงินรวม CPH/และ CSBR บนัทึกขาดทุนจากสาํรองการคํ้าประกนัเป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 73.7 ลา้นบาท 
(2553: 12 ล้านบาท) ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 โดย ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2554 มียอดคงเหลือของสาํรองการคํ้าประกนัเป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 104.7 ลา้นบาท ในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม (2553: 119.2  ล้านบาท) (ดูหมายเหตุ 22) 
 
ทั้งน้ี หาก CTARAF ประสงคจ์ะต่ออายสุัญญาเช่าท่ีดิน และสัญญาเช่าอาคาร ตามขอ้ 1 และขอ้ 2 ขา้งตน้ ไปอีกนบั
จากวนัครบระยะเวลาการเช่า CTARAF ตอ้งแจง้ความประสงคด์งักล่าวใหแ้ก่ CSBR และ CPH แลว้แต่กรณี ทราบ
เป็นลายลกัษณ์อกัษรภายในปีท่ี  26.นบัจากปีแรกของระยะเวลาการเช่า  และคู่สัญญาจะร่วมกนัเจรจารายละเอียดใน
การต่ออายสุญัญาเช่าใหแ้ลว้เสร็จภายในปีท่ี 27 นบัจากปีแรกของระยะเวลาการเช่า 
 
3 CSBR ไดท้าํสัญญาซ้ือขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ท่ีไดติ้ดตั้ง / ใชง้านอยู่ในโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช          
รีสอร์ท สมุย กบั CTARAF โดย CTARAF ตกลงชาํระค่าตอบแทนการรับโอนกรรมสิทธ์ิในเฟอร์นิเจอร์และ
อุปกรณ์ดงักล่าว เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 80 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) โดยชาํระทั้งจาํนวนในวนัโอนกรรมสิทธ์ิ 
(วนัท่ี 26 กนัยายน 2551) 
 
4 CTARAF ได้ทาํสัญญาเช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุยกบั บริษทั 
เซ็นทรัลสมุยโฮเตล็แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั (“CSHM”) เพื่อใหเ้ช่าท่ีดิน อาคารและระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ท่ี
เก่ียวขอ้ง และเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์แก่ CSHM เพื่อให ้CSHM ใชใ้นการดาํเนินธุรกิจโรงแรม โดยมีระยะเวลาการ
เช่า 3 ปี นบัจากวนัท่ี 26 กนัยายน 2551 ทั้งน้ี CTARAF ตกลงใหค้าํมัน่แก่  CSHM  เพื่อให ้ CSHM  มีสิทธิเช่าทรัพยท่ี์
เช่าต่อไปอีก  3 ปีนบัจากวนัท่ีครบระยะเวลาการเช่า  โดย  CSHM  ตอ้งแจง้ให้ CTARAF ทราบถึงการใชสิ้ทธิตาม
คาํมัน่ใหสิ้ทธิการเช่าล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่า  6 เดือนก่อนวนัครบระยะเวลาการเช่า ตามสัญญา
ฉบบัน้ี CSHM ตกลงชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าเช่าคงท่ี ในอตัรารวม 225 ลา้นบาทต่อปี และค่า
เช่าแปรผนั ซ่ึงคิดเป็นร้อยละตามอตัราท่ีกาํหนดในสัญญาของรายไดห้ลงัหกัตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ และค่าเช่าคงท่ี 
 
ทั้งน้ีตามสัญญาเช่าช่วงและสัญญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง CSHM ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขในสัญญา เช่น ส่งมอบเอกสาร 
และขอ้มูลต่างๆ ตามท่ีระบุในสัญญา เปิดบญัชีและดาํรงบญัชีเงินฝากต่างๆ รวมทั้งโอนสิทธิเรียกร้องในบญัชีเงิน
ฝากดงักล่าวใหแ้ก่ CTARAF ไม่ก่อหน้ีเพ่ิมเติม ขาย จาํหน่าย ใหเ้ช่า ก่อภาระผกูพนัในทรัพยสิ์นไม่ว่าทั้งหมด หรือ
บางส่วน ใหเ้งินกู ้ลงทุนใดๆ ยกเวน้ไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก CTARAF 
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โครงการโรงแรมเซ็นทรัลวงศ์อมาตย์บชีรีสอร์ท พทัยา 
 
เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2546 บริษทั เซ็นทรัลอินเตอร์พฒันา จาํกดั (“ผูข้ายฝาก”) ไดท้าํสัญญาขายฝากท่ีดินพร้อม
อาคารโรงแรมเซ็นทรัลวงศอ์มาตยบี์ชรีสอร์ทพทัยากบักองทุนรวมไทยพฒันา 2 (“ผูซ้ื้อฝาก”) และผูข้ายฝากอีกราย
หน่ึงไดท้าํสญัญาขายฝากท่ีดิน กบั กองทุนรวมไทยพฒันา 2 (“ผูซ้ื้อฝาก”) เพื่อใหบ้ริษทั เซ็นทรัลหวัหินบีช   รีสอร์ท 
จาํกดั (“CHBR”) เช่าและดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบักิจการโรงแรม ซ่ึงคู่สัญญาตกลงใหผู้ข้ายฝาก หรือบริษทั เซ็นทรัลหวั
หินบีชรีสอร์ท จาํกดั หรือบริษทั โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จาํกดั (มหาชน) รายหน่ึงรายใดเป็นผูมี้สิทธิไถ่คืนทรัพยท่ี์
ขายฝากจากผูซ้ื้อฝากในราคาสินไถ่ตามท่ีระบุในสัญญาภายในกาํหนดระยะเวลา 10 ปีนบัตั้งแต่วนัจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ หรือในกรณีท่ีผูมี้สิทธิไถ่คืนมีความประสงคจ์ะไถ่ทรัพยท่ี์ขายฝากใหเ้สร็จส้ินก่อนกาํหนด 10 ปีตอ้งแจง้
เป็นหนงัสือถึงผูซ้ื้อฝากใหท้ราบล่วงหนา้ก่อนถึงกาํหนดการผอ่นชาํระงวดถดัไปไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั 
 
ณ วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2546 ผูข้ายฝากทั้งสองรายไดท้าํหนงัสือสละสิทธิในการไถ่คืนทรัพยท่ี์ขายฝากให้แก่บริษทั    
เซ็นทรัลหวัหินบีชรีสอร์ท จาํกดั และบริษทัโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน)  
 
เพื่อเป็นหลกัประกนัการชาํระหน้ีและปฏิบติัตามสัญญาฉบบัน้ี บริษทัไดอ้อกหนงัสือรับรองการชาํระหน้ีของบริษทั 
เซ็นทรัลหวัหินบีชรีสอร์ท จาํกดั กบักองทุนรวมไทยพฒันา 2 
 

เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2549 บริษทั เซ็นทรัลหวัหินบีชรีสอร์ท จาํกดั ไดท้าํหนงัสือสละสิทธิในการไถ่คืนทรัพยท่ี์ขาย
ฝากใหแ้ก่บริษทัแต่เพียงผูเ้ดียว 
 

เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2546 บริษทั เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอร์ท จาํกดั (“CHBR”) ไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินและอาคาร
โรงแรมเซ็นทรัลวงศอ์มาตยบี์ชรีสอร์ท พทัยา (“อาคารโรงแรม”) กบักองทุนรวมไทยพฒันา 2 (“กองทุน”) เพ่ือ
ประกอบธุรกิจโรงแรม โดยมีกาํหนดระยะเวลา 10 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2546 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี CHBR ตกลง
ชาํระค่าเช่าเป็นงวดรายหกเดือน ในอตัรางวดละ 55 ลา้นบาท อตัราค่าเช่าน้ีใชบ้งัคบัสาํหรับระยะเวลาการเช่าตั้งแต่
วนัท่ีลงนามในสญัญาจนถึงวนัท่ี.28.กุมภาพนัธ์ 2550 หลงัจากนั้นคู่สัญญาจะพิจารณาปรับค่าเช่าตามความเหมาะสม  
ค่าเช่างวดแรกมีกาํหนดชาํระในวนัท่ี 26 สิงหาคม 2547 เพื่อเป็นค่าเช่าสาํหรับระยะเวลาการเช่าตั้งแต่วนัท่ี 23 
ธนัวาคม 2546 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2547 และงวดถดัไปจะมีกาํหนดชาํระในวนัทาํการท่ีสามก่อนส้ินเดือน
กุมภาพนัธ์ และเดือนสิงหาคมในแต่ละปี  ค่าเช่างวดสุดทา้ยจะชาํระในวนัท่ีสัญญาน้ีระงบัหรือส้ินสุดลง ในจาํนวน
เงินซ่ึงคิดคาํนวณตามจาํนวนวนัท่ีเกิดข้ึนจริงนบัตั้งแต่วนัถดัจากกาํหนดวนัชาํระค่าเช่าในงวดก่อนหนา้จนถึงวนัท่ี
สญัญาน้ีส้ินสุดลง  
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โฉนดท่ีดินของบริษทัซ่ึงมีราคาตามบญัชีจาํนวน 772 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ยงัเป็นช่ือของ
กองทุนรวมไทยพฒันา 2 ซ่ึงเป็นผูซ้ื้อฝาก ท่ีดินดงักล่าวเป็นท่ีดินในโครงการโรงแรมเซ็นทรัลวงศอ์มาตย ์บีชรีสอร์ท 
พทัยา  
 
นอกจากน้ี CHBR ตกลงท่ีจะดาํเนินการก่อสร้างอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืนใดบนทรัพยท่ี์เช่า เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า
ท่ีดินและอาคารโรงแรมเป็นการตอบแทนการท่ีกองทุนตกลงให ้CHBR เช่าทรัพยท่ี์เช่า และภายหลงัจากปีท่ีหน่ึงนบั
จากวนัเร่ิมตน้ของระยะเวลาการเช่า CHBR ตกลงท่ีจะซ่อมแซมใหญ่ และ/หรือพิจารณาปรับปรุงอาคารโรงแรม เพ่ือ
ปรับปรุงมูลค่าของทรัพยท่ี์เช่าใหดี้ข้ึนและเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจโรงแรม 
 
เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2549 บริษทัไดท้าํสัญญาโอนสิทธิการเช่ากบั CHBR และกองทุน โดยบริษทัไดรั้บโอนสิทธิการ
เช่ารวมถึงหนา้ท่ีความรับผดิชอบตามสญัญาเช่าท่ีดินพร้อมอาคารดงักล่าว 
 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวลิด์ จาํกดั 
 
เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2548 บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด ์จาํกดั (“CWH”) ไดท้าํสัญญาเช่าช่วงท่ีดินและอาคารใน
ส่วนของโรงแรมจากกองทุนรวมธุรกิจไทย 4 (“กองทุน”) เพื่อพฒันาและใชป้ระกอบการดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบั
โรงแรมหรือธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง CWH ตอ้งจ่ายค่าเช่าล่วงหนา้และค่าเช่ารายปีใหแ้ก่กองทุนตลอดอายขุองสัญญาซ่ึง
ส้ินสุดวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2575 เป็นจาํนวนเงิน 1,188.8 ลา้นบาท ทั้งน้ี CWH ไดช้าํระค่าเช่าล่วงหนา้เม่ือลงนามใน
สัญญาเป็นจาํนวนเงิน 275 ลา้นบาท ในระหว่างปี 2554 CWH ไดจ่้ายค่าเช่ารายปีเป็นจาํนวน 15.8 ลา้นบาท (2553: 
15.8 ล้านบาท) ซ่ึงบนัทึกเป็นสิทธิการเช่าในงบแสดงฐานะการเงินรวม (ดูหมายเหตุ 18) 
 
สัญญาขา้งตน้ยงัไดก้าํหนดให้ CWH ตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิในอาคารและส่ิงปลูกสร้างใดๆ ท่ี CWH ไดซ่้อมแซม
ปรับปรุง หรือก่อสร้างข้ึนบนท่ีดินท่ีเช่าช่วงให้แก่เจา้ของทรัพยสิ์นคือสํานักงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์
ทนัทีท่ีมีการซ่อมแซม ปรับปรุงหรือก่อสร้างดงักล่าวเสร็จส้ิน 
 
ณ วนัท่ี.31.ธนัวาคม 2554/CWH/ยงัไม่ไดโ้อนกรรมสิทธ์ิในอาคารและส่ิงปลูกสร้างต่างๆ ให้แก่เจา้ของทรัพยสิ์น 
ทั้งน้ี CWH ไดรั้บการอนุมติัผอ่นปรนการขยายระยะเวลาการพฒันาและก่อสร้างอาคารโรงแรม และโอนกรรมสิทธ์ิ
ในอาคารและส่ิงปลูกสร้างใหก้บัเจา้ของทรัพยสิ์นออกไปเป็นภายในปี 2555 
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สัญญาบริการระยะยาว 
 
บริษทั 
 
เม่ือวนัท่ี.1.กรกฎาคม 2547 บริษทัไดท้าํสัญญาค่าตอบแทนการจดัการกบับริษทัยอ่ย โดยสัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบั
ใชต้ั้งแต่วนัท่ี/1/มกราคม 2547 ค่าตอบแทนการจดัการดงักล่าวกาํหนดชาํระเป็นรายไตรมาส  ทั้งน้ี  คู่สัญญามีสิทธิท่ี
จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือลดงานท่ีดาํเนินการน้ี หรือเพิ่มหรือลดเงินค่าตอบแทนโดยจะตอ้งทาํความตกลงเป็น
หนงัสือ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
- บริษทัไดท้าํสัญญาค่าตอบแทนการจดัการสําหรับบริษทัยอ่ย 7 แห่งในกลุ่มโรงแรมเพ่ือบริหารงานกิจการ

โรงแรม ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนการจดัการในอตัราเป็นร้อยละท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา
ของรายไดสุ้ทธิจากการใหบ้ริการ โดยแยกเป็นค่าบริหารจดัการและค่าจดัการการตลาด 

 
- บริษทัไดท้าํสัญญาการจดัการดา้นการตลาดกบับริษทัยอ่ยอีกหน่ึงแห่งในกลุ่มโรงแรม ภายใตส้ัญญาดงักล่าว

บริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนเฉพาะการจดัการดา้นการตลาดในอตัราเป็นร้อยละท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาของรายได้
สุทธิจากการใหบ้ริการ 

 
- บริษทัไดท้าํสญัญาค่าตอบแทนการบริหารงานกบับริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั (“CRG”) สาํหรับการ

บริหารงานของ CRG ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนการจดัการเป็นจาํนวนเงินคงท่ีเป็นราย
เดือน 

 
เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554 บริษทัไดท้าํสญัญาการจดัการกบับริษทั โรงแรมกะรนภูเก็ต 
จาํกดั และ บริษทั โรงแรมกะตะภูเกต็ จาํกดั เพื่อใหบ้ริการบริหารงานโรงแรมเป็นระยะเวลา 5 ปี สัญญาจะส้ินสุดใน
เดือนมีนาคม 2559 และเดือนพฤษภาคม 2559 ตามลาํดบั สัญญาดงักล่าวสามารถต่ออายอุตัโนมติัไดอี้ก 5 ปี ภายใต้
สญัญาดงักล่าว บริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนการจดัการในอตัราท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา 
 
เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2551 บริษทัไดท้าํสัญญาการจดัการกบับริษทั เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเมน้ท ์จาํกดั เพ่ือ
ให้บริการบริหารงานโรงแรมเป็นระยะเวลา 30 ปี นบัจากวนัท่ีในสัญญา บริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนการจดัการใน
อตัราท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา 
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บริษทัย่อย 
 
บริษทั เซ็นทรัลหวัหินบีชรีสอร์ท จาํกดั (“CHBR”) ไดท้าํสัญญาการจดัการกบับริษทั เอเอพีซี (ประเทศไทย) จาํกดั 
จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาการจดัการ คู่สัญญาจะให้บริการดา้นการจดัการและบริหาร
กิจการโรงแรมของ CHBR และ CHBR ตกลงท่ีจะจ่ายค่าธรรมเนียมการจดัการ โดยคาํนวณตามวิธีการท่ีระบุไวใ้น
สญัญา  
 
เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2544 บริษทั เซ็นทรัลหวัหินบีชรีสอร์ท จาํกดั (“CHBR”) ไดท้าํสัญญาการบริการกบับริษทั               
ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนทส์โตร์ จาํกดั มีกาํหนด 3 ปี เพื่อรับขอ้มูลทางธุรกิจและคาํแนะนาํต่างๆ อนัเก่ียวกบัการ         
ตดัสินใจท่ีเป็นประโยชน์ต่อ CHBR โดยมีอตัราค่าบริการปีละ 10 ลา้นบาท เม่ือส้ินสุดอายุของสัญญา คู่สัญญา
สามารถต่อสญัญาออกไปไดอี้กคราวละหน่ึงปี โดยท่ีอตัราค่าบริการจะมีการพิจารณาร่วมกนั 
 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จาํกดั (“CSH”) ไดท้าํสัญญาให้เช่าและให้บริการกบับริษทั สรรพสินคา้เซ็นทรัล 
จาํกดั มีกาํหนดเวลา 30 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2567 โดยบริษทั สรรพสินคา้เซ็นทรัล จาํกดั ไดต้กลงเช่าส่วน
หน่ึงของอาคารของ CSH เพ่ือใชป้ระกอบกิจการศูนยก์ารคา้ โดย CSH มีรายไดร้วมประมาณ 428 ลา้นบาท ตลอด
อายขุองสญัญา ในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 รายไดค่้าเช่ารับล่วงหนา้ดงักล่าวสุทธิจากค่าตดัจาํหน่าย
คงเหลือจาํนวน 183.2 ลา้นบาท (2553: 197.5 ล้านบาท) 
 
สัญญาสิทธิ 
 
บริษทั 
 
บริษทัไดท้าํสญัญาสิทธิกบับริษทั เอเอพีซี (ประเทศไทย) โดยอนุญาตใหบ้ริษทัเป็นผูด้าํเนินกิจการโรงแรมภายใตช่ื้อ 
“โซฟิเทล” จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และเพื่อเป็นการตอบแทนสิทธิดงักล่าว บริษทัตกลงจะจ่ายค่าธรรมเนียม
สิทธิโดยคาํนวณจากรายไดค่้าหอ้งพกัตามอตัราร้อยละท่ีระบุในสญัญา  
 
บริษทัย่อย 
 
บริษทัโรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จาํกดั (“CSH”) ไดท้าํสญัญาสิทธิกบับริษทั เอเอพีซี (ประเทศไทย) จาํกดั โดยอนุญาต
ให ้CSH เป็นผูด้าํเนินกิจการโรงแรมภายใตช่ื้อ “โนโวเทล” จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และเพ่ือเป็นการตอบแทน
สิทธิดงักล่าว CSH ตกลงจะจ่ายค่าธรรมเนียมสิทธิโดยคาํนวณจากรายไดค่้าหอ้งพกัตามอตัราร้อยละท่ีระบุในสญัญา   
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บริษทัโรงแรมเซ็นทรัลหัวหินบีช รีสอร์ท จาํกดั (“CHBR”) ไดท้าํสัญญาสิทธิกบับริษทั เอเอพีซี (ประเทศไทย) 
จาํกดั โดยอนุญาตให ้ CHBR เป็นผูด้าํเนินกิจการโรงแรมภายใตช่ื้อ “โซฟิเทล” จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ
เพื่อเป็นการตอบแทนสิทธิดงักล่าว CHBR ตกลงจะจ่ายค่าธรรมเนียมสิทธิโดยคาํนวณจากรายไดค่้าห้องพกัตาม
อตัราร้อยละท่ีระบุในสญัญา  
 

  สัญญาเช่าและบริการระยะยาว 
 
บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั (“CRG”) มีสัญญาเช่าและบริการระยะยาวกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเวลา 
3.-.30 ปี จนถึงปี 2569 ตามเง่ือนไขของสัญญา CRG จะตอ้งจ่ายค่าเช่าและบริการเป็นยอดคงท่ีรายเดือน หรือคิดเป็น
ร้อยละของยอดขาย ดงัน้ี 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2554 2553  2554 2553 

  (พันบาท) 

ภาระผกูพนัจากสัญญาเช่าดาํเนินงาน        
ภายในระยะเวลาหน่ึงปี  294,493  273,921  -  - 
ระยะเวลามากกวา่หน่ึงปีถึงหา้ปี  258,895  208,594  -  - 
ระยะเวลามากกวา่หา้ปี  13,730  15,786  -  - 
รวม  567,118  498,301  -  - 

 
ภาระคํา้ประกนัตามสัญญาระหว่างกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
บริษทั 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัไดค้ ํ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร วงเงินการขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตและ
การคํ้าประกนัอ่ืนของบริษทัยอ่ยบางแห่งต่อธนาคารในประเทศหลายแห่งเป็นจาํนวนเงินรวม 32 ลา้นบาท (2553: 93 
ล้านบาท) 
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บริษทัไดค้ ํ้าประกนัการชาํระหน้ีของบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด ์จาํกดั (“CWH”) กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงใน
วงเงินคํ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่ 2,350 ลา้นบาท  
 
ในเดือนมิถุนายน 2552 CWH ไดเ้บิกเงินกูเ้ตม็จาํนวน ทั้งหมด 2,300 ลา้นบาทแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เงินกู้
ดงักล่าวมียอดคงเหลือจาํนวน 500 ลา้นบาท (2553: 1,300 ล้านบาท) 
 
บริษทัย่อย 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั มีภาระผกูพนัต่อสถาบนัการเงินเก่ียวกบัการคํ้า
ประกันวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและวงเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง เป็นจาํนวนเงินรวม 10        
ลา้นบาท (2553: 10 ล้านบาท) 
 

8 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2554 2553  2554 2553 
  (พันบาท) 
เงินฝากธนาคารและเงินสด  315,942  299,352  6,000  42,100 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ส่วนใหญ่เป็น
สกลุเงินบาท 
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9 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2554  2553  2554  2553 
  (พันบาท) 
ลูกหนีก้ารค้า      
   บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  271,757 280,775 68,257 51,020 
รวม  271,757 280,775 68,257 51,020 
หัก  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (2,753) (4,034) (1,070) (43) 
สุทธิ  269,004 276,741 67,187 50,977 
      
ลูกหนีอ้ืน่      
   บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  286,944 180,380 78,237 62,306 
      
รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่  555,948 457,121 145,424 113,283 
      

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) 
   สาํหรับปี 

 
(1,281) (677) 1,027 (390) 

 

ยอดลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 49,955 31,028 23,414 13,447 
เงินจ่ายล่วงหนา้ใหผู้ข้ายวตัถุดิบ 30,330 14,974 - - 
เงินทดรองจ่าย 25,078 22,715 16,889 18,731 
ลูกหน้ีอ่ืน 135,277 73,818 10,863 7,492 
อ่ืนๆ 46,304  37,845  27,071  22,636 
รวม 286,944 180,380 78,237 62,306 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
บุคคลหรือกจิการอืน่ๆ     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 207,294 198,210 56,877 20,403 
เกินกาํหนดชาํระ     
 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 36,795 48,439 7,633 9,857 
 3 - 6 เดือน 11,300 14,283 1,722 6,791 
 6 - 12 เดือน 7,058 1,094 782 231 
 มากกวา่ 12 เดือน 9,310 18,749 1,243 13,738 
รวม 271,757 280,775 68,257 51,020 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (2,753) (4,034) (1,070) (43) 
สุทธิ 269,004 276,741 67,187 50,977 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั/บริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วนัถึง 30 วนั 
 

ลูกหน้ีการคา้ของกลุ่มบริษทั/บริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาท 
 

10 สินค้าคงเหลอื 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2554 2553  2554 2553 
  (พันบาท) 
อาหารและเคร่ืองด่ืม  279,862 199,699  13,212  12,589 
วสัดุส้ินเปลืองใชใ้นการดาํเนินงาน  106,366  64,176  7,346  8,911 
อ่ืน ๆ  17,361  42,780  532  328 
รวม  403,589  306,655  21,090  21,828 
หัก ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั  (3,699)  (2,592)  (445)  - 
สุทธิ  399,890  304,063  20,645  21,828 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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ตน้ทุนของอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายและไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย - อาหารและเคร่ืองด่ืมสาํหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีจาํนวน 3,066 ลา้นบาท (2553: 2,426 ล้านบาท) 

 

11 สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2554 2553  2554 2553 
  (พันบาท) 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย  3,295 15,393 143 186 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ  5,920 6,739 1,256 1,618 
เงินประกนั  6,336 5,245 3,615 942 
สินคา้เบด็เตลด็  7,556 8,760 - - 
อ่ืน ๆ  10,605 11,308 5,976 5,386 
รวม  33,712 47,445 10,990 8,132 

 
12 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554 2553 

 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,211,490     4,203,160 
ซ้ือเงินลงทุน 945,375           27,750 
ขายคืนเงินลงทุน (250) - 
ลดทุน (862,499)  - 
รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม (19,420)        (19,420) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 4,274,696     4,211,490 
 
เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2554 บริษทั เซ็นทรัล โฮเต็ล แมนเนชเมน้ท ์จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชย ์
จาํนวน 7,500,000 หุน้ ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไว ้100 บาท ต่อหุน้ จาํนวนรวมทั้งส้ิน 750 ลา้นบาท  
 
เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2554 บริษทั เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชย ์จาํนวน  
1,125,000 หุน้ ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไว ้100 บาท ต่อหุน้ จาํนวนรวมทั้งส้ิน 112.5 ลา้นบาท 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2554 บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด ์จาํกดั ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจากจาํนวน 10,000,000 หุน้
เป็น 20,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าท่ีตราไว  ้100 บาท ต่อหุ้น (เรียกชาํระร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียนท่ีเพิ่มทุน) 
จาํนวนรวมทั้งส้ิน 800 ลา้นบาท โดยถือสัดส่วนจาํนวนร้อยละ 100 บริษทัไดช้าํระค่าหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 
2554 
 
เม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม 2554 บริษทั เอส.พี.เรียลต้ี หาดฝร่ัง รีสอร์ท จาํกดั ไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นเพิ่มเติมในจาํนวน 
885,000 หุน้ ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไว ้100 บาท ต่อหุน้ เรียกชาํระ 75 บาท ต่อหุน้ จาํนวนรวมทั้งส้ิน 66.38 ลา้นบาท โดย
บริษทัถือสดัส่วนจาํนวนร้อยละ 100 บริษทัไดบ้นัทึกรายการเจา้หน้ีค่าหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
 
เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2554 บริษทั ทริปเปิลไนน ์เดคคอร์ จาํกดั ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียน เป็นจาํนวน 800,000 หุน้ โดยมี
มูลค่าท่ีตราไว ้100 บาท ต่อหุน้ (เรียกชาํระเตม็มูลค่า) และบริษทัไดล้งทุนเพิ่มเติมในหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวเป็นจาํนวน
รวมทั้งส้ิน 79 ลา้นบาท โดยมีสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100 
 
เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2554 บริษทัไดข้ายคืนเงินลงทุนในบริษทั เอส.พี.เรียลต้ี ลนัตาบีช จาํกดั ให้แก่ บริษทั           
เซ็นทรัลกระบ่ีเบยรี์สอร์ท จาํกดั จาํนวน 10,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไว ้100 บาท ต่อหุ้น (เรียกชาํระแลว้ 25 บาท  
ต่อหุน้) จาํนวนรวมทั้งส้ิน 0.25 ลา้นบาท  
 
เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2553   บริษทัไดล้งทุนในบริษทั  เซ็นวารี เฮลต้ี สปา จาํกดั จาํนวน 10,000   หุน้ ซ่ึงมีมูลค่าท่ี
ตราไว ้ 100   บาท ต่อหุ้น (เรียกชาํระแลว้ 100   บาท ต่อหุ้น) จาํนวนรวมทั้งส้ิน 1   ลา้นบาท โดยถือสัดส่วนจาํนวน    
ร้อยละ 100  บริษทัไดช้าํระค่าหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 2  เมษายน 2553  
 
เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2553  บริษทัไดล้งทุนในบริษทั เซ็นทรัล บางกอกคอนเวนชัน่ และเอก็ซิบิชัน่ จาํกดั จาํนวน 
10,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไว ้ 100   บาท ต่อหุ้น (เรียกชาํระแลว้ 100   บาทต่อหุ้น) จาํนวนรวมทั้งส้ิน 1   ลา้นบาท 
โดยถือสดัส่วนจาํนวนร้อยละ 100  บริษทัไดช้าํระค่าหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 2  เมษายน 2553  
 
เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2553 บริษทัได้ลงทุนในบริษทั เซ็นทารา ไทย โฮเต็ล แมนเนจเม้นท์ จาํกัด จํานวน 
1,000,000 หุน้ ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไว ้100 บาท ต่อหุน้ (เรียกชาํระแลว้ 25 บาท ต่อหุน้) จาํนวนรวมทั้งส้ิน 25 ลา้นบาท 
โดยถือสดัส่วนจาํนวนร้อยละ 100 บริษทัไดช้าํระค่าหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2553  
 
เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2553 บริษทัไดช้าํระค่าหุน้เพิ่มเติมในบริษทั ทริปเปิลไนน์ เดคคอร์ จาํกดั จาํนวน 10,000 หุน้ 
ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไว ้100 บาท ต่อหุ้น เรียกชาํระ 75 บาท ต่อหุ้น จาํนวนรวมทั้งส้ิน 750,000 บาท โดยถือสัดส่วน
จาํนวนร้อยละ 100  



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 และเงินปันผลรับสาํหรับแต่ละปี มีดงันี้ 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สดัส่วน           
 ความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  วธิีราคาทุน  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า  ราคาทุน  - สุทธิ  เงินปันผลรับ 
 2554 2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553 
 (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัย่อย                       
บริษทั เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จาํกดั 100.0 100.0  250,000  250,000  394,383  394,383  -  -  394,383  394,383  -  7,500 
บริษทั เซ็นทรัลกะรนวลิเลจ จาํกดั 100.0 100.0  37,500  150,000  76,500  189,000  -  -  76,500  189,000  6,420  6,000 
บริษทั เซ็นทรัลกระบี่เบยร์ีสอร์ท จาํกดั 100.0 100.0  500,000  500,000  500,000  500,000  -  -  500,000  500,000  -  - 
บริษทั เซ็นทรัลหวัหินบีชรีสอร์ท จาํกดั 63.9 63.9  185,000  185,000  198,906  198,906  -  -  198,906  198,906  94,648  94,648 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวลิด ์จาํกดั 100.0 100.0  1,800,000  1,000,000  1,800,000  1,000,000  -  -  1,800,000  1,000,000  -  - 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเกาะกดู จาํกดั 100.0 100.0  120,000  120,000  120,000  120,000  -  -  120,000  120,000  -  - 
บริษทั เซ็นทรัลโฮเตล็แมนเนชเมน้ท ์จาํกดั 100.0 100.0  250,000  1,000,000  250,000  999,999  (210,000) (210,000)  40,000  789,999  -  - 
บริษทั เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั 100.0 100.0  620,000  620,000  669,607  669,607  -  -  669,607  669,607  113,000  194,000 
บริษทั ทริปเปิลไนน์ เดคคอร์ จาํกดั 100.0 100.0  80,000  1,000  80,000  1,000  -  -  80,000  1,000  -  - 
บริษทั เซ็นทรัลสมุยโฮเตล็แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 100.0 100.0  1,250  1,250  1,250  1,250  -  -  1,250  1,250  -  - 
บริษทั เซ็นทาราอินเตอร์เนชัน่แนล 100.0 100.0  150,000     150,000  150,000  150,000  -  -  150,000  150,000  -  - 
   แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั                       



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สดัส่วน           
 ความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  วธิีราคาทุน  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปันผลรับ 
 2554 2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553 
 (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัย่อย (ต่อ)                       
บริษทั เอส. พี. เรียลตี้ ลนัตา บีช จาํกดั - 100.0  -  250  -  250  -  -  -  250  -  - 
บริษทั เอส. พี. เรียลตี้ หาดฝรั่ง รีสอร์ท จาํกดั 100.0 100.0  22,125  22,125  88,500  22,125  -  -  88,500  22,125  -  - 
บริษทั เอส. พี. เรียลตี้ พทัยา บีช จาํกดั 100.0 100.0  80,000  80,000  80,000  80,000  -  -  80,000  80,000  -  - 
บริษทั เซ็นวารี เฮลตี้ สปา จาํกดั 100.0 100.0  1,000  1,000  1,000  1,000  -  -  1,000  1,000  -  - 
บริษทั เซ็นทรัล บางกอกคอนเวนชัน่ 100.0 100.0  1,000  1,000  1,000  1,000  -  -  1,000  1,000  -  - 
   และเอก็ซิบิชัน่ จาํกดั                       
บริษทั เซ็นทารา ไทย โฮเตล็แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 100.0 100.0  25,000  25,000  25,000  25,000  -  -  25,000  25,000  -  - 
    4,122,875  4,106,625  4,436,146  4,353,520  (210,000)  (210,000)  4,226,146  4,143,520  214,068  302,148 

กองทุนรวม                       
กองทุนรวมไทยพฒันา 2 23.83 23.83  815,000  815,000  48,550  67,970  -  -  48,550  67,970  96,458  95,022 
    815,000  815,000  48,550  67,970  -  -  48,550  67,970  96,458  95,022 

รวม    4,937,875  4,921,625  4,484,696  4,421,490  (210,000)  (210,000)  4,274,696  4,211,490  310,526  397,170 

 
ตามสญัญาจาํนาํหุน้ระหวา่งบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (“CTARAF”) บริษทัตกลงจาํนาํหุน้ของ
บริษทั เซ็นทรัลสมุยโฮเตล็แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ไวก้บั CTARAF เพื่อเป็นการประกนัภาระหนี้ตามสญัญาที่เกี่ยวขอ้ง 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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13 เงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียในตราสารทุน - การบญัชีด้านผู้ลงทุน 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553 2554  2553 

 (พันบาท) 
บริษทัร่วม    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  921,664 1,018,676 805,205 810,103 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน     
   ตามวิธีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 38,742 (25,812) - - 
รับคืนเงินมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม - (4,898) - (4,898) 
เงินปันผลรับ (76,406) (66,302) - - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 884,000 921,664 805,205 805,205 
     
กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 157,667 152,837 240,000 240,000 
ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 
    ตามวิธีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 

 
39,240 

 
4,830 

 
    - 

 
     - 

ซ้ือเงินลงทุน 154,361 - - - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 351,268 157,667 240,000 240,000 
     

รวม     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,079,331 1,171,513 1,045,205 1,050,103 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 
   ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 
77,982 

 
(20,982) 

 
- 

 
- 

ซ้ือเงินลงทุน 154,361 - - - 
รับคืนเงินมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม - (4,898) - (4,898) 
เงินปันผลรับ (76,406) (66,302) - - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 1,235,268 1,079,331 1,045,205 1,045,205 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกนั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 และเงินปันผลรับสาํหรับแต่ละปี มีดงันี้ 
 

     งบการเงนิรวม 
 สดัส่วนความเป็น                         
 เจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  วธิีราคาทุน  วธิีส่วนไดเ้สีย  การดอ้ยค่า  ส่วนไดเ้สีย - สุทธิ  เงินปันผลรับ 
 2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553 
 (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัร่วม                            
กองทุนรวมสิทธิการเช่า                      
   อสงัหาริมทรัพยโ์รงแรมและ               
   รีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 25.3  25.3  3,200,000  3,200,000 805,205  805,205  884,391 895,980 -  - 884,391 895,980 76,406  66,302 
Regent Maldives Pvt. Ltd. 25.0  25.0  484,935  484,935 120,985  120,985  (391) 25,684  -  - (391)  25,684 - - 
     3,684,935  3,684,935 926,190  926,190  884,000 921,664 -  - 884,000 921,664 76,406 66,302 

กจิการที่ควบคมุร่วมกนั                 
บริษทั โรงแรมกะรนภูเกต็ จาํกดั 50.0  50.0  520,000  520,000 260,000  260,000  140,227 93,653 -  - 140,227 93,653 - - 
บริษทั โรงแรมกะตะภูเกต็ จาํกดั 50.0  50.0  120,000  120,000 60,000  60,000  67,470 64,014 -  - 67,470 64,014 - - 
Centara Maldives Pvt. Ltd. 50.0  -  308,722  - 154,361  -  143,571 -  - 143,571 - - - 
     948,722  640,000 474,361  320,000  351,268 157,667 -  - 351,268 157,667 - - 
รวม     4,633,657  4,324,935 1,400,551  1,246,190  1,235,268 1,079,331 -  - 1,235,268 1,079,331 76,406 66,302 

  
เมื่อวนัที่ 23 กนัยายน 2554   กลุ่มบริษทัไดล้งทุนใน Centara Maldives Pvt. Ltd.  จาํนวน 10,000,000 หุน้ (ทุนจดทะเบียนทั้งหมด 20,000,000 หุน้) ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว ้1 เหรียญสหรัฐต่อหุน้ (เรียก
ชาํระแลว้ 0.5 เหรียญสหรัฐต่อหุน้) จาํนวนรวมทั้งสิ้น 154.4 ลา้นบาท (5 ลา้นเหรียญสหรัฐ) โดยถือสดัส่วนจาํนวนร้อยละ 50 บริษทัไดช้าํระค่าหุน้แลว้เมื่อวนัที่ 23 และ 28 กนัยายน 2554  



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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     งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สดัส่วนความเป็น                  ราคาตลาดสาํหรับ     
 เจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  วธิีราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนฯ  เงินปันผลรับ 
 2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553 
 (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัร่วม                            
กองทุนรวมสิทธิการเช่า                      
   อสงัหาริมทรัพยโ์รงแรมและ               
   รีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 25.3  25.3  3,200,000  3,200,000 805,205  805,205  -  - 805,205  805,205 660,912 697,404 76,406 66,302 
     3,200,000  3,200,000 805,205  805,205  - - 805,205  805,205 660,912 697,404 76,406 66,302 

กจิการที่ควบคมุร่วมกนั               
บริษทั โรงแรมกะรนภูเกต็ จาํกดั 34.6  34.6  520,000  520,000 180,000  180,000  - - 180,000  180,000 - - - - 
บริษทั โรงแรมกะตะภูเกต็ จาํกดั 50.0  50.0  120,000  120,000 60,000  60,000  - - 60,000  60,000 - - - - 
     640,000  640,000 240,000  240,000  - - 240,000  240,000 - - - - 

รวม     3,840,000  3,840,000 1,045,205  1,045,205  - - 1,045,205  1,045,205 660,912 697,404 76,406 66,302 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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14 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 

 วธีิราคาทุน 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553 2554  2553 

 (พันบาท) 

ราคาทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 618,100 614,945 347,384 347,384 
เพิ่มข้ึน 25,184 3,155 20,105 - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 643,284 618,100 367,489 347,384 

     

ค่าเส่ือมราคาสะสม     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 117,705 99,879 26,236 14,656 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 17,950 17,826 12,751 11,580 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 135,655 117,705 38,987 26,236 
     

มูลค่าสุทธิทางบญัชี     

ณ วนัที ่1 มกราคม 2553 และ - 515,066 - 332,728 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553 และวนัที ่1 มกราคม 2554 - 500,395 - 321,148 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 507,629 - 328,502 - 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มูลค่าสุทธิทางบญัชี 336.3 ลา้นบาท ประเมินราคาโดย
บริษทั บรูค เรียลเอสเตท จาํกดั ซ่ึงเป็นผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาราคาตลาดตามเกณฑข์องสินทรัพยท่ี์ใชง้าน
อยูใ่นปัจจุบนั ราคาประเมินมีมูลค่า 3,336 ลา้นบาท  อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท่ีเหลือซ่ึงมีมูลค่าสุทธิทางบญัชี 
171.3 ลา้นบาท ประเมินราคาโดยบริษทั อเมริกนั แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นผูป้ระเมินราคาอิสระ โดย
พิจารณาราคาตลาดตามเกณฑ์ของสินทรัพย์ท่ีใช้งานอยู่ในปัจจุบัน  ราคาประเมินมีมูลค่า  307.ล้านบาท 
อสงัหาริมทรัพทยเ์พ่ือการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 รวมมีมูลค่าสุทธิทางบญัชี 3,643 ลา้นบาท 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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15 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 งบการเงนิรวม 
         เครื่องตกแต่ง  เครื่องใชใ้น      สินทรัพยท์ี่อยู ่   
   ส่วนปรับปรุง  อาคารและ  เครื่องจกัร  ติดตั้งและ  การดาํเนินงาน  ส่วนปรับปรุง    ระหวา่ง   
 ที่ดิน  ที่ดิน  ส่วนปรับปรุง  และอุปกรณ์ เครื่องใชส้าํนกังาน กิจการโรงแรม  อาคารเช่า  ยานพาหนะ  การก่อสร้าง  รวม 
ราคาทุน / ราคาประเมินใหม่ (พันบาท) 
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2553 ปรับปรุงใหม่ 3,187,131 521,489 6,852,352 2,926,614 1,476,069 241,173 34,540 222,493 975,395 16,437,256 
เพิ่มขึ้น - 1,574 184,293 125,329 107,824 56,508 1,680 23,707 1,621,918 2,122,833 
จาํหน่าย - - (263,015) (64,793) (69,239) (19,659) (1,736) (2,419) (58,526) (479,387) 
โอน   - 644,294 27,202 351,996 148,285 3,569 188,748 1,732 (1,365,826) - 
โอนไปสินทรัพย ์           
   ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - - (9,950) - (317) - - - (3,412) (13,679) 
โอนจากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าที่ดิน 101,278 - - - - - - - - 101,278 
โอนไปลิขสิทธิ์ซอฟทแ์วร์ - - (157) (501) (673) - - - (7,481) (8,812) 
โอนไปอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (47,783) - (570,317) - - - - - - (618,100) 
ประมาณการตน้ทุนการรื้อถอน - - 4,507 - - - - - - 4,507 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ           
   1 มกราคม 2554 3,240,626 1,167,357 6,224,915 3,338,645 1,661,949 281,591 223,232 245,513 1,162,068 17,545,896 
เพิ่มขึ้น 36,969 2,817 400,553 289,442 322,672 33,483 44,335 16,373 814,775 1,961,419 
จาํหน่าย - - (113,356) (19,601) (37,944) (26,959) - (14,917) - (212,777) 
โอน / ปรับปรุง - 394,713 196,422 395,948 239,339 1,059 377,776 - (1,637,533) (32,276) 
โอนไปลิขสิทธิ์ซอฟทแ์วร์ - - - - - - - - (1,025) (1,025) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 3,277,595 1,564,887 6,708,534 4,004,434 2,186,016 289,174 645,343 246,969 338,285 19,261,237 

  
 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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 งบการเงนิรวม 
         เครื่องตกแต่ง  เครื่องใชใ้น      สินทรัพยท์ี่อยู ่   
   ส่วนปรับปรุง  อาคารและ  เครื่องจกัร  ติดตั้งและ  การดาํเนินงาน  ส่วนปรับปรุง    ระหวา่ง   
 ที่ดิน  ที่ดิน  ส่วนปรับปรุง  และอุปกรณ์ เครื่องใชส้าํนกังาน กิจการโรงแรม  อาคารเช่า  ยานพาหนะ  การก่อสร้าง  รวม 

ค่าเสื่อมราคาสะสม (พันบาท) 
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2553 ปรับปรุงใหม่ -  98,738 1,895,328 1,320,788 838,741 1,329 12,634 164,525 - 4,332,083 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี -  50,731 414,668 324,589 206,601 891 10,836 27,873 - 1,036,189 
จาํหน่าย -  - (255,261) (56,480) (69,059) - (323) (2,001) - (383,124) 
โอน -  2,294 (2,294) - - - - - - - 
โอนไปอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน    - - (17,826) - - - - - - (17,826) 
โอนกลบัรายการส่วนเกินทุน - - (1,751) - - - - - - (1,751) 
ประมาณการตน้ทุนการรื้อถอน -  - 3,406 - - - - - - 3,406 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ           
   1 มกราคม 2554 - 151,763 2,036,270 1,588,897 976,283 2,220 23,147 190,397 - 4,968,977 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี -  60,435 367,578 348,974 312,106 878 37,160 17,211 - 1,144,342 
จาํหน่าย -  - (114,649) (18,882) (35,703) - - (14,076) - (183,310) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 - 212,198 2,289,199 1,918,989 1,252,686 3,098 60,307 193,532 - 5,930,009 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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งบการเงนิรวม 
         เครื่องตกแต่ง  เครื่องใชใ้น      สินทรัพยท์ี่อยู ่   
   ส่วนปรับปรุง  อาคารและ  เครื่องจกัร  ติดตั้งและ  การดาํเนินงาน  ส่วนปรับปรุง    ระหวา่ง   
 ที่ดิน  ที่ดิน  ส่วนปรับปรุง  และอุปกรณ์ เครื่องใชส้าํนกังาน กิจการโรงแรม  อาคารเช่า  ยานพาหนะ  การก่อสร้าง  รวม 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (พันบาท) 
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2553 - 491 12,600 1,593 1,693 - - - - 16,377 
จาํหน่าย - - (405) (1,204) (1,125) - - - - (2,734) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ           
   1 มกราคม 2554 - 491 12,195 389 568 - - - - 13,643 
จาํหน่าย - - (2,004) (389) (56) - -  - - (2,449) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 - 491 10,191 - 512 - -  - - 11,194 
           
มูลค่าสุทธิทางบญัชี           
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของบริษทั 3,240,626 1,015,103 4,176,450 1,749,359 661,913 279,371 200,085 55,116 1,162,068 12,540,091 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - - - - 23,185 - - - - 23,185 

รวม ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553 3,240,626 1,015,103 4,176,450 1,749,359 685,098 279,371 200,085 55,116 1,162,068 12,563,276 

           
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของบริษทั 3,277,595 1,352,198 4,409,144 2,085,445 917,455 286,076 585,036 53,437 338,285 13,304,671 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - - - - 15,363 - - - - 15,363 

รวม ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 3,277,595 1,352,198 4,409,144 2,085,445 932,818 286,076 585,036 53,437 338,285 13,320,034 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
         เครื่องตกแต่ง  เครื่องใชใ้น      สินทรัพยท์ี่อยู ่   

   ส่วนปรับปรุง  อาคารและ  เครื่องจกัร  ติดตั้งและ  การดาํเนินงาน  ส่วนปรับปรุง    ระหวา่ง   

 ที่ดิน  ที่ดิน  ส่วนปรับปรุง  และอุปกรณ์ เครื่องใชส้าํนกังาน กิจการโรงแรม  อาคารเช่า  ยานพาหนะ  การก่อสร้าง  รวม 

ราคาทุน / ราคาประเมินใหม่    (พันบาท)   
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2553 ปรับปรุงใหม่ 772,117 322,570 1,998,710 989,265 277,407 93,436 34,152 85,768 105,133 4,678,558 
เพิ่มขึ้น - 1,320 7,259 13,543 15,624 9,531 1,336 3,209 357,861 409,683 
โอน   - - - 13,186 37,155 3,569 118,543 - (172,453) - 
โอนไปลิขสิทธิ์ซอฟทแ์วร์ - - (157) (501)  (673) - - - (2,949) (4,280) 
จาํหน่าย - - (3,658) (80) (49) (6,966) (323) - (2,416) (13,492) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ           
   1 มกราคม 2554 772,117 323,890 2,002,154 1,015,413 329,464 99,570 153,708 88,977 285,176 5,070,469 
เพิ่มขึ้น - 458 17,690 10,320 12,833 7,939 42,923 10,591 397,129 499,883 
โอน / ปรับปรุง - (64,400) (13,460) 53,361 93,121 85 319,977 - (420,960) (32,276) 
โอนไปลิขสิทธิ์ซอฟทแ์วร์ - - - - - - - - (913) (913) 
จาํหน่าย - - - (395) (5,218) (9,630) - (10,923) - (26,166) 
ณ วนัที ่31ธันวาคม 2554 772,117 259,948 2,006,384 1,078,699 430,200 97,964 516,608 88,645 260,432 5,510,997 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
         เครื่องตกแต่ง  เครื่องใชใ้น      สินทรัพยท์ี่อยู ่   

   ส่วนปรับปรุง  อาคารและ  เครื่องจกัร  ติดตั้งและ  การดาํเนินงาน  ส่วนปรับปรุง    ระหวา่ง   

 ที่ดิน  ที่ดิน  ส่วนปรับปรุง  และอุปกรณ์ เครื่องใชส้าํนกังาน กิจการโรงแรม  อาคารเช่า  ยานพาหนะ  การก่อสร้าง  รวม 

ค่าเสื่อมราคาสะสม    (พันบาท)   
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2553 ปรับปรุงใหม่ - 5,391 25,372 49,240 50,199 - 12,630 68,423 - 211,255 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 32,416 114,052 125,380 57,008 - 10,716 6,608 - 346,180 
โอนไปอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - (11,579) - - - - - -    (11,579) 
จาํหน่าย - - (3,658) (15) (26) - (323) - - (4,022) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ           
   1 มกราคม 2554 - 37,807 124,187 174,605 107,181 - 23,023 75,031 - 541,834 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 23,567 29,542 69,613 33,668 - 30,161 8,042 - 194,593 
จาํหน่าย - - - (151) (5,090) - - (10,000) - (15,241) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 - 61,374 153,729 244,067 135,759 - 53,184 73,073 - 721,186 

     
 

     

มูลค่าสุทธิทางบญัชี           
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของบริษทั 772,117 286,083 1,877,967 840,808 199,098 99,570 130,685 13,946 285,176 4,505,450 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - - - - 23,185 - - - - 23,185 
รวม ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553 772,117 286,083 1,877,967 840,808 222,283 99,570 130,685 13,946 285,176 4,528,635 
           

ภายใตก้รรมสิทธิ์ของบริษทั 772,117 198,574 1,852,655 834,632 279,078 97,964 463,424 15,572 260,432 4,774,448 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - - - - 15,363 - - - - 15,363 
รวม ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 772,117 198,574 1,852,655 834,632 294,441 97,964 463,424 15,572 260,432 4,789,811 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัและบริษทัยอ่ยสองแห่งไดจ้าํนองท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี
เป็นจาํนวน 3,933 ลา้นบาท (2553: 4,075 ล้านบาท) เป็นหลกัประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะ
ยาวกบัสถาบนัการเงิน  
 

อาคารโรงแรม ส่ิงปลูกสร้างและส่วนติดตั้งเพ่ิมเติมของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงคือ บริษทั เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอร์ท 
จาํกดั ไดใ้ห้เป็นกรรมสิทธ์ิของการรถไฟแห่งประเทศไทย ตามสัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและทรัพยสิ์นของโรงแรม
รถไฟหวัหิน 
 

ราคาทรัพยสิ์นก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเตม็จาํนวนแลว้ แต่ยงัคงใช้
งานอยู ่ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีดงัน้ี 
 

 2554 2553 
 (พันบาท) 
กลุ่มบริษทั 2,374,857 1,958,360 
บริษทั 80,213 86,759 
  

 

การประเมินราคาของสินทรัพย์ 
 

ในไตรมาสท่ีสามของปี 2551 บริษทัย่อย 8 แห่ง ไดว้่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระให้ประเมินราคาทรัพยสิ์นท่ีมีอยู ่ณ 
วนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 ซ่ึงรวมทั้งท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีเคยประเมินราคาไวแ้ลว้ บริษทัย่อยไดบ้นัทึกท่ีดิน 
อาคาร และอุปกรณ์ในราคาท่ีประเมินใหม่ตามรายงานการประเมินราคาลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 
 

การบนัทึกรายการการประเมินราคาทรัพยสิ์นดงักล่าว ทาํให้ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยในงบดุลรวม ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 เพิ่มข้ึนเป็นจาํนวนประมาณ 1,824 ลา้นบาท โดย
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาน้ีจะนาํไปจ่ายเงินปันผลไม่ได ้นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัย่อยมีกาํไรสุทธิจากการ
ประเมินราคา และขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเป็นจาํนวนประมาณ 3.1 
ลา้นบาท และ 15.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

 
 
 
 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2554 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศฉบบัท่ี 18/2554 เร่ือง “การบนัทึกบญัชีเม่ือมีการตีราคา
ใหม่” ประกาศของสภาวิชาชีพบญัชีดงักล่าว กาํหนดให้กลุ่มบริษทัสามารถเลือกปฏิบติัการบนัทึกบญัชีสินทรัพย ์
เม่ือมีการตีราคาใหม่ได ้2 วิธี คือ (ก) บนัทึกตามหลกัการท่ีกาํหนดไวใ้นยอ่หนา้ท่ี 38 ของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 
16 เร่ือง “ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์” โดยคิดค่าเส่ือมราคาจากยอดรวมของสินทรัพยท่ี์ตีราคาใหม่ หรือ (ข) ปฏิบติั
ตามเกณฑร์าคาทุน เม่ือมีการตีราคาเพ่ิม โดยคิดค่าเส่ือมราคาจากราคาทุนเดิม 
 
กลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะปฏิบติัตามเกณฑร์าคาทุน เม่ือมีการตีราคาเพ่ิมโดยคิดค่าเส่ือมราคาจากราคาทุนเดิม ซ่ึงวิธีการ
ดงักล่าว ทาํให้งบการเงินของกลุ่มบริษทัสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีกาํไรของกลุ่มบริษทั
เพิ่มข้ึนเป็นจาํนวนเงิน 43.7 ลา้นบาท และ 50 ลา้นบาท ตามลาํดบั และกาํไรต่อหุน้เพิ่มข้ึนจาํนวน 0.03 บาทต่อหุน้ 
และ 0.04 บาทต่อหุน้ ตามลาํดบั 
 

16 สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงนิ 
 

อาคารโรงแรม ส่ิงปลูกสร้างและส่วนติดตั้ งของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงคือ บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จํากัด 
(“CWH”) ตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิในอาคารและส่ิงปลูกสร้างใดๆ ท่ี CWH ไดซ่้อมแซมปรับปรุง หรือก่อสร้างข้ึน        
บนท่ีดินท่ีเช่าช่วงให้แก่เจ้าของทรัพยสิ์นคือสํานักงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย์ ทนัทีท่ีมีการซ่อมแซม 
ปรับปรุงหรือก่อสร้างดงักล่าวเสร็จส้ินตามสญัญาเช่าช่วงท่ีดิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 สินทรัพยภ์ายใต้
สญัญาเช่าการเงิน มีดงัน้ี 
 
 
 

 งบการเงนิรวม 
 

ส่วนปรับปรุง
ท่ีดิน  

อาคารและส่วน
ปรับปรุง  

เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์  

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งและ
เคร่ืองใช้
สาํนกังาน  รวม 

 (พันบาท) 
ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 65,994 2,410,411 1,024,453 17,496 3,518,354 
เพ่ิมข้ึน - 4,164 4,963 - 9,127 
โอน   - 2,882 567 10,230 13,679 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ      
   1 มกราคม 2554 65,994 2,417,457 1,029,983 27,726 3,541,160 
เพ่ิมข้ึน  - 3,630 - - 3,630 
โอน   - 776 - - 776 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 65,994 2,421,863 1,029,983 27,726 3,545,566 
      

      



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
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 งบการเงนิรวม 
 

ส่วนปรับปรุง
ท่ีดิน 

อาคารและส่วน
ปรับปรุง 

เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์  

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งและ
เคร่ืองใช้
สาํนกังาน  รวม 

 (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคาสะสม      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 3,409 170,005 94,244 2,632 270,290 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 2,721 97,071 58,208 1,750 159,750 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ      
   1 มกราคม 2554 6,130 267,076 152,452 4,382 430,040 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 2,719 97,926 55,460 3,495 159,600 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 8,849 365,002 207,912 7,877 589,640 
     
มูลค่าสุทธิทางบัญชี     
ณ วนัที ่1 มกราคม 2553 62,585 2,240,406 930,209 14,864 3,248,064 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553 
   และวนัที่ 1 มกราคม 2554 

 
59,864 

 
2,150,381 

 
877,531 

 
23,344 

 
3,111,120 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 57,145 2,056,861 822,071 19,849 2,955,926 

 
17 ค่าความนิยม 
 

 งบการเงนิรวม 
 หมายเหต ุ 2554 2553 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 115,417 115,417 
ไดจ้ากการรวมธุรกิจ 6 199,185 - 
รวม 314,602 115,417 
หัก ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 314,602 115,417 

 
 
 
 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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18 สิทธิการเช่า 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2554 2553 2554 2553 

  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  480,352 563,330 224,529  288,954 
เพิ่มข้ึน  57,097 27,173 10,324  9,388 
ตดัเป็นค่าใชจ่้าย  (120,909) (110,151) (78,242)  (73,813) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม  416,540 480,352 156,611  224,529 

 

19 สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอืน่  
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิ 
   เฉพาะกจิการ
 ค่าลิขสิทธ์ิ      ค่าลิขสิทธ์ิ 
 ซอฟทแ์วร์ ค่าสญัญาสิทธิ รวม ซอฟทแ์วร์ 
 (พันบาท) (พันบาท) 
ราคาทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 157,288 - 157,288 66,677 
เพิ่มข้ึน 16,941 - 16,941 2,615 
โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7,404 - 7,404 4,279 
จาํหน่าย (3,581) - (3,581) (3,581) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ     
   1 มกราคม 2554 178,052 - 178,052 69,990 
เพิ่มข้ึน 32,583 239,926 272,509 5,968 
โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,025 - 1,025 913 
จาํหน่าย (4,278) - (4,278) - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 207,382 239,926 447,308 76,871 
     
     
     
     
     
     



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
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    งบการเงนิ 
 งบการเงนิรวม เฉพาะกจิการ
 ค่าลิขสิทธ์ิ

ซอฟทแ์วร์  ค่าสญัญาสิทธิ  รวม 
 ค่าลิขสิทธ์ิ

ซอฟทแ์วร์ 
 (พันบาท)  (พันบาท) 
ค่าตัดจําหน่ายสะสม     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 53,374 - 53,374 20,917 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 21,806 - 21,806 7,589 
โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - - - - 
จาํหน่าย (4,583) - (4,583) (3,574) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ     
   1 มกราคม 2554 70,597 - 70,597 24,932 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 31,507 7,998 39,505 8,721 
โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 35 - 35 - 
จาํหน่าย (4,277) - (4,277) - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 97,862 7,998 105,860 33,653 
     
ค่าเผื่อการด้อยค่า     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 227 - - - 
จาํหน่าย (277) - - - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ     
   1 มกราคม 2554 - - - - 
จาํหน่าย - - - - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 - - - - 

     
มูลค่าสุทธิทางบญัชี     
ณ วนัที ่1 มกราคม 2553 103,687 - 103,914 45,760 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553 
   และวนัที ่1 มกราคม 2554 

 
107,455 

 
- 

 
107,455 

 
45,058 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 109,520 231,928 341,448 43,218 
 
 
 
 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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20 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554 2553 2554 2553 

 (พันบาท) 
ค่าสิทธิแรกเร่ิมรอตดับญัชี 148,170 136,422 - - 
ลูกหน้ีตามสญัญาต่างตอบแทน     
   การก่อสร้างโรงแรมและการปรับปรุงโรงแรม 15,324 27,500 15,324 27,500 
เงินมดัจาํ 308,047 196,576 8,206 2,135 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง ท่ีดินและอุปกรณ์ 129,781 200,736 81,300 115,164 
ค่าบริการท่ีจอดรถจ่ายล่วงหนา้ 92,310 96,706 -   - 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 14,157 73,915 11,169 17,907 
อ่ืน ๆ 28,124 29,837 14,962 16,308 
รวม 735,913 761,692 130,961 179,014 

 
เม่ือวนัท่ี 28 ธันวาคม 2547 บริษทัได้ทาํสัญญาต่างตอบแทนกับ บริษทั ดวงตะวนัโฮเท็ล จาํกัด (“CDC”) เพื่อ
ปรับปรุงโรงแรม เก่ียวกบัการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารโรงแรมของ/CDC ตามรายละเอียดและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการพฒันาและปรับปรุงสถานท่ีก่อสร้างโรงแรม ในวงเงินจาํนวนไม่เกิน 50 ลา้นบาท กาํหนดชาํระคืนภายใน
ระยะเวลา 5 ปี นบัตั้งแต่วนัทาํสัญญา และคํ้าประกนัโดยการจาํนาํหุ้นของ CDC และโดยบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้น / 
กรรมการของ CDC โดยคิดค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากบัดอกเบ้ียในอตัรา MLR ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง           
ลบร้อยละ 1  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ยอดลูกหน้ีคงเหลือตามสัญญาดงักล่าวมีจาํนวน 15.3 ลา้นบาท (2553: 27.5 
ล้านบาท) 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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21 หนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ 
 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554 2553 2554 2553 

 (พันบาท) 
ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 1,600 1,000 - - 
ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 1,916,265 1,123,692 1,698,331 1,111,930 
รวม 1,917,865 1,124,692 1,698,331 1,111,930 
 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินมีภาระดอกเบ้ียในอตัราตลาด 
 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554 2553 2554 2553 

 (พันบาท) 
ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 2,326,000 2,314,000 1,506,000 684,000 
ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 800,000 800,000 800,000 800,000 
รวม 3,126,000 3,114,000 2,306,000 1,484,000 
 

เงินกูย้มืระยะยาวแยกแสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554 2553 2554 2553 

 (พันบาท) 
ครบกาํหนดภายในหน่ึงปี  408,000 888,000 288,000 788,000 
     

ครบกาํหนดหลงัจากหน่ึงปี แต่ไม่เกินหา้ปี 2,498,000 1,300,000 2,018,000 696,000 
ครบกาํหนดหลงัจากหา้ปี 220,000 926,000 - - 
 2,718,000 2,226,000 2,018,000 696,000 

รวม 3,126,000 3,114,000  2,306,000  1,484,000 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีภาระดอกเบ้ียในอตัราตลาด 
 
ในระหว่างปี 2554 บริษทัไดต่้อสัญญาเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินเพื่อทาํการชาํระคืนเงินตน้ของเงินกูย้มืระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินดงักล่าวท่ีถึงกาํหนดชาํระในปี 2554 เป็นจาํนวนเงิน 500 ลา้นบาท สัญญาเงินกูฉ้บบัใหม่มีกาํหนด
ระยะเวลาชาํระคืนเงินตน้ของเงินกูย้มืระยะยาวในปี 2557 
 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน และเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีมีหลักประกัน ณ วันท่ี  
31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 คํ้าประกนัโดยท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทั ซ่ึงมีราคาตามบญัชีเป็นจาํนวน 
3,933 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 (2553: 4,075 ล้านบาท) 
 
บริษทั เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั (“CRG”) ไดท้าํสัญญากบัธนาคารในประเทศสามแห่งเพ่ือรับวงเงินสินเช่ือ
ระยะสั้นประเภทต่างๆ  ตามสัญญา CRG จะไม่จาํหน่าย จาํนาํหรือจาํนองอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าท่ีมีอยู่
หรือท่ีจะมีในอนาคตเป็นจาํนวนเกินกวา่ท่ีตกลงตามสญัญา โดยไม่ไดรั้บการยนิยอมจากธนาคาร 
 

ตามสัญญาเงินกูย้ืมระหว่างบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จาํกดั (“CWH”) กบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง CWH  
ตกลงจะไม่จาํหน่าย จ่าย โอน ใหเ้ช่า ก่อให้เกิดภาระผกูพนัในสิทธิการเช่าช่วงท่ีดิน รวมทั้งอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 
โดยไม่ไดรั้บการยนิยอมจากธนาคาร 
 
หุ้นกู้ 
 

   งบการเงนิรวม / 
   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 อตัรา  ครบกาํหนด     
 ดอกเบ้ีย  ชาํระ 2554  2553 
 (ร้อยละ)   (พันบาท) 
คร้ังท่ี 1/2552 ชุดท่ี 1 4.00  29 กรกฎาคม 2554  -  1,000,000 
คร้ังท่ี 1/2552 ชุดท่ี 2  4.55  29 กรกฎาคม 2555  600,000  600,000 
คร้ังท่ี 2/2552 4.45  24 กรกฎาคม 2555  1,000,000  1,000,000 
คร้ังท่ี 1/2553 3.50  30   กนัยายน 2556  1,000,000  1,000,000 
คร้ังท่ี 2/2553  3.85   23  มิถุนายน 2560  500,000  500,000 
คร้ังท่ี 3/2553 3.85  29  มิถุนายน  2560  500,000  500,000 
คร้ังท่ี 4/2553 3.40    3   กนัยายน 2556  400,000  400,000 
        



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
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     งบการเงนิรวม / 
     งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 อตัรา  ครบกาํหนด     
 ดอกเบ้ีย  ชาํระ  2554  2553 
 (ร้อยละ)    (พันบาท) 
คร้ังท่ี 1/2554 4.86    29  มีนาคม  2559  500,000  - 
คร้ังท่ี 2/2554  4.75  29  มีนาคม  2559  300,000  - 
     4,800,000  5,000,000 
หัก ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี  (1,984)  (2,839) 
สุทธิ  4,798,016  4,997,161 
หัก หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดเรียกคืนภายในหน่ึงปี  (1,598,967)  (999,033) 
หุ้นกู้ทีถ่งึกาํหนดเรียกคนืเกนิกว่าหน่ึงปี  3,199,049  3,998,128 

 
หุน้กูเ้หล่าน้ีเป็นหุน้กูช้นิดระบุช่ือ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั 
 
หุ้นกูเ้หล่าน้ีมีขอ้จาํกดัและเง่ือนไขเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วนทางการเงิน การจ่ายเงินปันผล การลดทุนชาํระแลว้ 
การจาํนาํ การจาํนองสินทรัพยแ์ละการจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจท่ีสาํคญั 
 
สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบีย้ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษทัไดท้าํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียหลายฉบบั โดยมีรายละเอียดของสัญญา 
ดงัต่อไปน้ี 
 

เง่ือนไขตามขอ้ตกลงเดิม 
 

เงินตน้   3,600,000,000 บาท 
อตัราดอกเบ้ีย  รายไตรมาส, อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 3.50 – ร้อยละ 4.55 ต่อปี 
   รายหกเดือน, อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 4.45 ต่อปี 
 
 
 
 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
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เง่ือนไขตามสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 
 

เงินตน้   3,600,000,000 บาท 
อตัราดอกเบ้ีย  รายเดือน, อตัราดอกเบ้ียลอยตวั MLR ลบร้อยละ 3 ต่อปี 
   รายไตรมาส, อตัราดอกเบ้ียลอยตวั อตัราเงินฝากประจาํ 6 เดือน บวกร้อยละ 2.815 ต่อปี 

รายหกเดือน, อตัราดอกเบ้ียลอยตวั อตัราเงินฝากประจาํ 6 เดือน บวกร้อยละ 1.90 ถึง ร้อยละ 
2.805 ต่อปี 
รายไตรมาส, อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 4.65 ต่อปี 

 

สญัญาขา้งตน้ครบกาํหนดระหวา่งวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2555 ถึงวนัท่ี 29 มิถุนายน 2560 
 

ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมไทยพัฒนา 2 
 

 งบการเงนิรวม 

 2554 2553 
 (พันบาท) 
ครบกาํหนดภายในหน่ึงปี  62,000 62,000 
ครบกาํหนดหลงัจากหน่ึงปี แต่ไม่เกินหา้ปี 93,000 155,000 
รวม 155,000 217,000 

 
ส่วนของผูถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 เป็นเงินลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุน
ประเภท ก (ตราเป็นเงินบาท) ซ่ึงไดรั้บการคํ้าประกนัการชาํระโดยบริษทั ทั้งน้ี เงินปันผลท่ีพึงจ่ายแก่ผูถื้อหน่วย
ลงทุนประเภทดงักล่าวคาํนวณข้ึนจากอตัราร้อยละของมูลค่าสุทธิต่อหน่วยคร้ังล่าสุดตามท่ีกล่าวไวใ้นสัญญาผูถื้อ
หน่วยลงทุน 
 
วงเงินกู้ยืมท่ียงัไม่ได้ใช้ 
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เป็นจาํนวนเงินรวม 2,202 ลา้นบาท และ 
158 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2553: 3,470 ล้านบาท และ 1,304 ล้านบาท ตามลาํดับ) 
 
 
 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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22 สํารองการคํา้ประกนั 
 
สาํรองการคํ้าประกนัเป็นการคํ้าประกนัรายไดค่้าเช่าภายใตส้ญัญาเช่าอาคารส่ิงปลูกสร้างท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยแห่ง
หน่ึงใหแ้ก่กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา โดยมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554 2553 2554 2553 

 (พันบาท) 
สาํรองการคํ้าประกนัระยะสั้น 88,917 90,580 44,610 45,440 
สาํรองการคํ้าประกนัระยะยาว 15,797  28,582  7,924 14,344 
รวม 104,714 119,162 52,534 59,784 
 
รายการเคล่ือนไหวของสาํรองการคํ้าประกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554 2553 2554 2553 

 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 119,162 195,804 59,784 98,236 
เพิ่มข้ึน 73,696 11,980 36,972 6,010 
ใชไ้ป (88,144) (88,622) (44,222) (44,462) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 104,714 119,162 52,534 59,784 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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23 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2554  2553  2554  2553 
  (พันบาท) 
เจ้าหนีก้ารค้า      
   บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  571,606 467,196 36,567 40,114 
      
เจ้าหนีอ้ืน่      
   บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  969,275 727,257 275,870 262,240 
      
รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่  1,540,881 1,194,453 312,437 302,354 

 
ยอดเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
เจา้หน้ีค่าซ้ืออาคารและอุปกรณ์ 285,732 208,629 80,094 95,119 
รายไดค่้าบตัรสมาชิกรอตดับญัชี 54,234 46,124 39,503 36,886 
ค่าเช่าคา้งจ่าย - กองทุนรวม                                   22,500 22,500 36,667 36,667 
เงินปันผลของผูถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมคา้งจ่าย 3,238 3,645 - - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอ่ืน 545,877 436,594 100,576 85,757 
เจา้หน้ีอ่ืน 57,694 9,765 19,030 7,811 
รวม 969,275 727,257 275,870 262,240 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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24 หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่ 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2554 2553 2554 2553 

  (พันบาท) 
เงินมดัจาํ  270,542 183,475 118,201 62,551 
เงินประกนัผลงาน  156,299 200,415 37,930 41,891 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย  42,458 53,948 - 16,715 
สญัญาเช่าการเงิน  13,699 - - - 
อ่ืนๆ  57,148 76,409 45,371 43,172 
รวม  540,146 514,247 201,502 164,329 

 

25 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชนพ์นกังาน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2554 ผลกระทบต่องบการเงินไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 (ช) ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 4 (ช) กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกบนัทึกภาระผกูพนัในช่วงเปล่ียนแปลงทั้งหมด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
2554 เป็นเงินรวม 142.5 ลา้นบาทสาํหรับกลุ่มบริษทัและ 49.9 ลา้นบาทสาํหรับบริษทั ทั้งน้ีไดมี้การปรับปรุงกาํไร
สะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 แลว้ 
 
ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัท่ีไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 167,949  -  57,858  - 
ภาระผูกพนัตามงบแสดงฐานะการเงนิ 167,949  -  57,858  - 

 
 
 
 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 

 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์        
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม 142,502 - 49,903 - 
ผลประโยชนจ่์ายโดยโครงการ (2,648) - (945) - 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ีย 28,095 - 8,900 - 
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์        
   ณ วนัที ่31 ธันวาคม 167,949 - 57,858 - 
 
ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 

 (พันบาท) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 21,126  -  6,583  - 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 6,969  -  2,317  - 
รวม 28,095  -  8,900  - 

 
 
 
 

 

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวขา้งตน้รับรู้ในรายการต่อไปน้ีในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
ตน้ทุนขาย 8,709  -  2,759  - 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 5,956  -  1,887  - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 13,430  -  4,254  - 
รวม 28,095  - 8,900  - 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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ขอ้สมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกันภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ีย      
ถ่วงนํ้าหนกั) 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  4.75 4.75 4.75 4.75 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 4.0 – 6.0 4.00 4.00 4.00 
 

ขอ้สมมุติฐานเก่ียวกบัอตัรามรณะอา้งอิงตามตารางมรณะปี 2540 (TMO97) ซ่ึงประกาศโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

 

26 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มลูค่าหุ้น 2554  2553 
 ต่อหุ้น จาํนวนหุน้ จาํนวนเงิน จาํนวนหุน้ จาํนวนเงิน 

 (บาท) (พันหุ้น / พันบาท) 

ทุนจดทะเบยีน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม      
-  หุน้สามญั 1 1,580,800 1,580,800 1,580,800 1,580,800 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม      
-  หุ้นสามัญ 1 1,580,800 1,580,800 1,580,800 1,580,800 
      

ทุนทีอ่อกและชําระแล้ว      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม      
-  หุน้สามญั 1 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม      
-  หุ้นสามัญ 1 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 

 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น  
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้สูงกวา่
มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ี
จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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27 สํารอง 
 
สาํรองประกอบดว้ย 
 

การจัดสรรกาํไร และ/หรือ กาํไรสะสม 
 

สํารองตามกฎหมาย     

 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสาํรอง 
(“สาํรองตามกฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่
สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 

ผลต่างจากการเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุตธิรรม 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลรวมการเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผือ่ขายจนกระทัง่มีการตดัรายการหรือเกิดการดอ้ยค่า 
 
ผลต่างจากการเปลีย่นแปลงในการตรีาคาสินทรัพย์ใหม่ 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในการตีราคาสินทรัพยใ์หม่แสดงในส่วนของเจ้าของประกอบด้วยผลรวมของการ
เปล่ียนแปลงสุทธิของการตีราคาท่ีดิน อาคาและอุปกรณ์ท่ีแสดงในงบการเงินดว้ยการตีราคาใหม่จนกระทัง่มีการขาย
หรือจาํหน่าย 
 
การเคลือ่นไหวในทุนสํารอง 
การเคล่ือนไหวในทุนสาํรองแสดงรายการในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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28 รายงานทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 
 
กลุ่มบริษทัไดน้าํเสนอรายงานทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ รูปแบบหลกัในการรายงานส่วนงานธุรกิจ
พิจารณาจากระบบการบริหาร การจดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑใ์น
การกาํหนดส่วนงาน 
 
การกาํหนดราคาระหวา่งส่วนงานอยูบ่นเง่ือนไขท่ีตกลงร่วมกนัทั้งสองฝ่าย 
 
ผลได ้(เสีย) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามส่วนงาน รวมรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงาน หรือท่ีสามารถปันส่วน
ใหก้บัส่วนงานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียหรือเงินปันผล
ทั้งส่วนของสินทรัพยแ์ละรายได ้เงินให้กูย้ืมท่ีมีดอกเบ้ีย เงินกูย้ืมและดอกเบ้ียจ่าย และสินทรัพยแ์ละค่าใชจ่้ายของ
กิจการโดยรวม 
 
ส่วนงานธุรกจิ 
 
บริษทัและบริษทัยอ่ยเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
 
ส่วนงาน 1  ส่วนงานโรงแรม 
ส่วนงาน 2  ส่วนงานการขายอาหารและไอศกรีม 
 
ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
บริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า บริษทัและบริษทัยอ่ยมี
ส่วนงานภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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ข้อมูลเกีย่วกบัผลได้ (เสีย) ตามส่วนงานธุรกจิ 

     ส่วนงานการขาย  รวมส่วนงาน  ตดัรายการ   
 ส่วนงานโรงแรม  อาหารและไอศครีม  ทีด่าํเนินอยู่  ระหว่างกนั  รวม 
 2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553 

 (ล้านบาท) 
รายได ้ 4,668 3,892 6,569 5,322 11,237 9,214 (74) (72) 11,163 9,142 
ดอกเบี้ยรับ 319 242 9 4 328 246 (309) (216) 19 30 
รายไดอ้ื่น 718 589 51 45 769 634 (377) (306) 392 328 
รวมรายได้ 5,705 4,723 6,629 5,371 12,334 10,094 (760) (594) 11,574 9,500 

           

ตน้ทุนขาย 1,961 1,665 3,237 2,638 5,198 4,303 (74) (72) 5,124 4,231 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 908 830 2,118 1,684 3,026 2,514 (262) (183) 2,764 2,331 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 766 884 239 227 1,005 1,111 - - 1,005 1,111 
ค่าใชจ้่ายอื่น 1,286 1,117 334 286 1,620 1,403 (120) (111) 1,500 1,292 
ตน้ทุนทางการเงิน 705 519 4 2 709 521 (295) (213) 414 308 
รวมค่าใช้จ่าย 5,626 5,015 5,932 4,837 11,558 9,852 (751) (579) 10,807 9,273 
           

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 78 (21) - - 78 (21) - - 78 (21) 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้            157 (313) 697 534 854 221 (9) (15) 845 206 
ภาษีเงินได ้ (46) (66) (209) (154) (255) (220) - - (255) (220) 
กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี 111 (379) 488 380 599 1 (9) (15) 590 (14) 
           

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 12,088 11,776 1,217 771 13,305 12,547 15 16 13,320 12,563 
รวมสินทรัพย ์ 34,516 35,423 3,304 2,170 37,820 37,593 (16,136) (17,155) 21,684 20,438 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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29 รายได้อืน่ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554 2553 2554 2553 

 (พันบาท) 
ดอกเบ้ียรับ 19,389 30,004 205,820 151,828 
รายไดค่้าบริหารจดัการ 191,152 108,648 285,525 201,420 
ค่าเช่ารับ 17,843 9,120 8,449 5,354 
เงินสนบัสนุน 6,887 13,447 - - 
รายไดจ้ากการขายนํ้ามนัใชแ้ลว้ 18,400 11,051 - - 
อ่ืน ๆ 42,752 72,425 28,481 20,475 
รวม 296,423 244,695 528,275 379,077 

 

30 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554 2553 2554 2553 

 (พันบาท) 

ผู้บริหาร     
เงินเดือนและค่าแรง 28,503 29,427 28,503 29,427 
เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 1,709 1,595 1,709 1,595 
อ่ืน ๆ 16,589 13,239 16,259 12,809 
 46,801 44,261 46,471 43,831 

พนักงานอ่ืน     
เงินเดือนและค่าแรง 1,607,145 1,379,098 375,734 349,753 
เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 49,766 21,699 14,758 13,676 
อ่ืน ๆ 820,562 661,409 210,236 193,947 
 2,477,473 2,062,206 600,728 557,376 

รวม 2,524,274 2,106,467 647,199 601,207 
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กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังานใน
การเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ/5/ถึง อตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือนทุกเดือน 
และกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ.5.ถึงร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ
น้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการ
กองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
 

31 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
  
 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดว้ยรายการ

ค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554 2553 2554 2553 

 (พันบาท) 
ตน้ทุนของอาหารและเคร่ืองด่ืมใชไ้ป 3,065,899 2,426,121 197,477 200,263 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 2,440,908  2,055,066 594,593 557,507 
ค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิ 290,856  259,528 - - 
ค่าเช่าท่ีดินและอาคาร 336,265  259,108 188,242 92,749 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,036,061  1,229,512 124,923 359,426 
ขาดทุนจากสาํรองการคํ้าประกนั 73,696  11,980 36,972 6,010 
ตน้ทุนทางการเงิน 414,073 307,526 342,178 253,122 
อ่ืนๆ 3,148,866  2,724,599 875,296 590,775 
รวมค่าใช้จ่าย 10,806,624 9,273,440 2,359,681 2,059,852 

 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายส่วนหน่ึงไดร้วมอยูใ่นตน้ทุนขายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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32   ต้นทุนทางการเงนิ 
 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2554 2553 2554 2553 
  (พันบาท) 
ดอกเบ้ียจ่าย      
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 - - 9,753 35,854 
 สถาบนัการเงินและเจา้หน้ีหุน้กู ้  402,953 297,944 332,425 217,268 
เงินปันผลผูถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม  11,120 12,518 -      - 
  414,073 310,462 342,178 253,122 
หัก  ส่วนท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์   - (2,936) - - 
สุทธิ  414,073 307,526  342,178  253,122 

 
ค่าใชจ่้ายทางการเงินบนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างในปี 2553 อตัราร้อยละ 4.75  ต่อปี  
 

33   ภาษเีงนิได้ 
 
จาํนวนภาษีเงินไดใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมนอ้ยกว่าและมากกว่าจาํนวนภาษีเงินไดท่ี้คาํนวณโดยการใชอ้ตัรา
ภาษีเงินไดคู้ณกบัยอดกาํไรสุทธิตามบญัชีสาํหรับปี 2554 และ 2553  ตามลาํดบั เน่ืองจาก 
 
(ก)  กลุ่มบริษทัมีขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชย้กมาจากปีก่อน และไดถู้กนาํมาใชเ้พื่อลดจาํนวนกาํไรท่ีตอ้งเสีย

ภาษีในปีปัจจุบนั 
 
(ข)   ความแตกต่างระหวา่งการรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ทั้งทางบญัชีและทางภาษีบางรายการโดยเฉพาะอยา่งยิง่

ในเร่ืองเก่ียวกบัค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย ์
 
(ค)  ขาดทุนของบริษทัยอ่ยบางแห่งของกลุ่มบริษทั ซ่ึงไม่สามารถจะนาํมาสุทธิกบักาํไรของบริษทัยอ่ยแห่งอ่ืนๆ 

ของกลุ่มบริษทัในการคาํนวณภาษีเงินได ้
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การเปลีย่นแปลงภาษเีงินได้นิติบุคคล 
 

เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเปล่ียนแปลงอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นอตัราร้อยละ 23 สาํหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และอตัราร้อยละ 20 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2556 เป็นตน้ไป การเปล่ียนแปลงอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่ม
บริษทั/บริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

 

34 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 คาํนวณจากกาํไร 
(ขาดทุน) สาํหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างปีโดยแสดง
การคาํนวณดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554 2553 2554 2553 

 (ล้านบาท / ล้านหุ้น) 
กาํไร (ขาดทุน) ทีเ่ป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษทั 550 (56) 130 263 

จํานวนหุ้นสามัญทีอ่อกจําหน่ายแล้ว 1,350 1,350 1,350 1,350 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.41 (0.04)           0.10           0.19 

 

35 เงนิปันผล 
 
ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2554 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็น
เงินปันผล ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 67.5 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ใน
ระหวา่งปี 2554 
 
ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2553 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็น
เงินปันผล ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 67.5 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ใน
ระหวา่งปี 2553 
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36 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 
นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 
กลุ่มบริษทั/บริษทัมีความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและจากการไม่ปฏิบติั
ตามขอ้กาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทั/บริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสาร
อนุพนัธ์เพื่อการเกง็กาํไรหรือการคา้  
 
การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีสาํคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั/บริษทั กลุ่มบริษทั/บริษทัมีระบบในการควบคุมใหมี้
ความสมดุลของระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการ
จดัการความเส่ียง ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทั/บริษทัอยา่งต่อเน่ือง
เพื่อใหม้ัน่ใจวา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
 
การบริหารจัดการส่วนทุน 
 
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษาความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน เจา้หน้ี
และตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน 
ซ่ึงกลุ่มบริษทัเพ่ือพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของเจา้ของร่วม ซ่ึงไม่รวม
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม อีกทั้งยงักาํกบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 
 
ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ 
 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย
ท่ีเกิดจากเงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบนัการเงิน บริษทัไม่ไดใ้ชเ้คร่ืองมือทางการเงินเพื่อจดัการกบัความ
เส่ียงน้ี 
 
ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 
กลุ่มบริษทั/บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเป็นเงินบาท กลุ่มบริษทั/บริษทัไม่มีความเส่ียงท่ีเป็นสาระสําคญัจากเงินตรา
ต่างประเทศ 
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ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
 
ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหน้ีแก่กลุ่มบริษทั/บริษทัตามเง่ือนไขท่ี
ตกลงไวเ้ม่ือครบกาํหนด 
 
ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพื่อควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวโดยสมํ่าเสมอ  โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามีความเส่ียง
จากสินเช่ือท่ีเป็นสาระสําคญั ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินแต่ละ
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 
กลุ่มบริษทั/บริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดใหเ้พียงพอต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั/บริษทั และเพื่อทาํให้ผลกระทบจากความผนัผวนของ
กระแสเงินสดลดลง 
 
การกาํหนดมูลค่ายติุธรรม 
 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษทักลุ่มบริษทั/บริษทักาํหนดให้มีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมทั้ ง
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลง
แลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือชาํระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนกนั และ
สามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วตัถุประสงคข์องการวดัมูลค่า
และ/หรือการเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมถูกกาํหนดโดยวิธีต่อไปน้ี ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสมมติฐานในการกาํหนดมูลค่า
ยติุธรรมถูกเปิดเผยใน  หมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ 
 
มูลค่ายติุธรรมของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีระยะสั้นอ่ืนๆ และเจา้หน้ีเป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีบนัทึกในบญัชี 
 
มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ ซ่ึงพิจารณาเพ่ือความมุ่งหมายในการเปิดเผยใน         
งบการเงิน คาํนวณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตของเงินตน้และดอกเบ้ีย ซ่ึงคิดลดโดยใช้อตัรา
ดอกเบ้ียในทอ้งตลาด ณ วนัท่ีรายงาน 
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มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงิน พร้อมทั้งมูลค่าตามบญัชีตามท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 มูลค่า  มูลค่า  มูลค่า  มูลค่า 
 ยติุธรรม  ตามบญัชี  ยติุธรรม  ตามบญัชี 
 (พันบาท) 

ปี 2554        
หุน้กู ้ 4,788,629  4,800,000  4,788,629  4,800,000 
เงินกูย้มืระยะยาว 3,277,709  3,126,000  2,405,322  2,306,000 
ส่วนของผูถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 161,313  155,000  -  - 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาขายฝาก -  -  212,049  203,750 
รวม 8,227,651  8,081,000  7,406,000  7,309,750 
        
ปี 2553        
หุน้กู ้ 4,772,231 5,000,000 4,772,231 5,000,000 
เงินกูย้มืระยะยาว 2,841,210 3,114,000 1,368,000 1,484,000 
ส่วนของผูถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 214,126 217,000 - - 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาขายฝาก - - 281,472 285,250 
รวม 7,827,567 8,331,000 6,421,703 6,769,250 

 
37 สัญญาระยะยาว 

 
สัญญาเช่าระยะยาว 
 
บริษทัย่อย 
 
เ ม่ือวันท่ี  4 ตุลาคม  2528 บริษัท  เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอร์ท  จํากัด  (“CHBR”)ได้ทําสัญญาเช่าท่ีดิน  อาคาร        
โรงแรมและทรัพยสิ์นของโรงแรมรถไฟหวัหินกบัการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เป็นเวลา 30 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 15 
มกราคม 2559 สัญญาเช่าน้ีสามารถต่อสัญญาออกไปไดโ้ดยอตัโนมติัอีก 3 ปี 4 เดือน และมีสิทธิท่ีจะต่ออายสุัญญา
ไดอี้ก.2.คร้ัง ๆ ละ.15.ปี CHBR จะตอ้งจ่ายค่าเช่าตามจาํนวนเงินท่ีระบุไวใ้นสญัญาเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 15 มกราคม 2529 
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ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา CHBR จะตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิในอาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ี CHBR เป็นผูจ้ดัหาเพ่ิมเติม
รวมทั้งส่วนท่ีติดตั้งเพ่ิมเติมใหแ้ก่ รฟท. 

 
สัญญา Exclusive Supply Agreement 
 
ในเดือนกนัยายน 2548 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์กรุ๊ป จาํกดั (“CRG”) ไดท้าํสญัญา Exclusive Supply Agreement 
กบับริษทัในประเทศ 2 แห่ง โดย CRG จะไดรั้บการสนบัสนุนเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมผสมคาร์บอเนตท่ีขายในร้านอาหาร
ส่วนหน่ึงของบริษทั สญัญามีอาย ุ 6 ปี ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญา บริษทัตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จาํกดับาง
ประการตามท่ีระบุในสัญญา ทั้งน้ี CRG ไดรั้บเงินสนบัสนุนและบนัทึกไวใ้น “รายไดร้อตดับญัชี” ในงบแสดงฐานะ
การเงินและรับรู้รายไดโ้ดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญา 
 
ในเดือนพฤศจิกายน 2550 CRG ไดท้าํสัญญาเพ่ิมเติมกบับริษทัดงักล่าวอีกฉบบัหน่ึง โดยสญัญามีอาย ุ 10 ปี CRG 
ไดรั้บเงินสนบัสนุนเพิ่มเติมจากการทาํสญัญาและบนัทึกไวใ้น “รายไดร้อตดับญัชี” ในงบแสดงฐานะการเงินและ
รับรู้รายไดโ้ดยวิธีเส้นตรงตามอายสุญัญา 
  
ในเดือนมกราคม 2553 CRGไดท้าํสญัญาฉบบัใหม่กบับริษทัโดยสญัญามีอาย ุ 6 ปี CRG ไดรั้บเงินสนบัสนุน 
จากการทาํสญัญาฉบบัใหม่ และบนัทึกไวใ้น “รายไดร้อตดับญัชี” ในงบแสดงฐานะการเงินและรับรู้รายไดโ้ดยวิธี
เส้นตรงตลอดอายสุญัญาโดยถือวา่ไดย้กเลิกสญัญาฉบบัเดิมซ่ึงทาํในเดือนกนัยายน 2548 ในวนัท่ีทาํสญัญาฉบบัใหม่ 
 
สัญญาสิทธิ 
 
บริษทัย่อย 
 
เม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม 2546 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั (“CRG”) ไดท้าํสัญญารับโอนสิทธิภายใตส้ัญญา
พฒันา สญัญาสิทธิ และสญัญาเคร่ืองหมายการคา้กบับริษทั ฟู้ ด โนเวลต้ีส์ จาํกดั และบริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง ซ่ึง
บริษทัต่างประเทศดงักล่าวไดอ้นุมติัให ้ CRGไดรั้บสิทธิเคร่ืองหมายการคา้ สิทธิประโยชน์ สิทธิในการพฒันา สิทธิ
ในการเป็นผูจ้ดัตั้งและสิทธิในการดาํเนินงานร้านขายขนมอบและเคร่ืองด่ืมภายใตช่ื้อ “AUNTIE ANNE’S” ตาม
เง่ือนไขของสัญญา CRG ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในการพฒันา และค่าสิทธิแรกเร่ิมสําหรับทุกๆ ร้านคา้ท่ีเปิดใหม่  
นอกจากน้ี CRG ตอ้งจ่ายค่าสิทธิและค่าโฆษณาในอตัราร้อยละท่ีตกลงกนัตามยอดขาย  สัญญาน้ีมีผลบงัคบัใชจ้นถึง
วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2555 
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เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2547 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั (“CRG”) ไดท้าํสญัญารับโอนสิทธิภายใตส้ัญญา
สิทธิกบับริษทั ไทยแฟรนไชซ่ิง จาํกดั และบริษทั ดสักินส์ จาํกดั ซ่ึงตั้งตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่นโดยอนุญาต
ให้บริษทัเป็นผูด้าํเนินกิจการร้านคา้ ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ ‘มิสเตอร์โดนัท’ ในประเทศไทย เพื่อเป็นการ        
ตอบแทนสิทธิดงักล่าว CRG ตกลงจะจ่ายค่าธรรมเนียมสิทธิเป็นรายเดือนตามอตัราร้อยละท่ีระบุในสัญญา สัญญามี
ผลบงัคบัใชจ้นถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
 
ในเดือนพฤษภาคม 2547 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั (“CRG”) ไดท้าํสัญญาสิทธิกบับริษทัในประเทศ
แห่งหน่ึง โดยบริษทัดงักล่าวอนุญาตให้ CRG เป็นผูด้าํเนินกิจการร้านคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “เค เอฟ ซี” 
สัญญาน้ีมีผลบงัคบัใชเ้ป็นเวลา 10 ปี นบัจากวนัท่ีแต่ละร้านภายใตเ้คร่ืองหมายขา้งตน้เปิดดาํเนินการ/CRG/สามารถ
ต่ออายสุญัญาสิทธิของแต่ละร้านไดอี้ก 10 ปี โดยทาํหนงัสือแจง้ล่วงหนา้ก่อนสญัญาหมดอาย ุ12 - 18 เดือน  เพื่อเป็น
การตอบแทนสิทธิดงักล่าว CRG ตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามท่ีระบุในสัญญา บริษทัตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนด
และเง่ือนไขตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
 
ในเดือนสิงหาคม 2547 CRG ไดรั้บหนงัสือแจง้การโอนสิทธิจากบริษทัในประเทศดงักล่าว ผูซ่ึ้งไดม้อบหมายการ
เป็นเจ้าของสิทธิทั้ งหมดตามสัญญาข้างต้นให้แก่บริษัทในประเทศอีกแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นผู ้รับโอนสิทธิ  การ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2547 
 
ในเดือนพฤศจิกายน 2550 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั (“CRG”) ไดท้าํสญัญาสิทธิกบับริษทัต่างประเทศ
แห่งหน่ึง เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยบริษทัดงักล่าวอนุญาตให ้CRG ไดรั้บสิทธิในการพฒันา สิทธิดาํเนินธุรกิจภายใต้
ทรัพยสิ์นทางปัญญา สิทธิเคร่ืองหมายการคา้และสิทธิในการให้ผูรั้บสิทธิต่อดาํเนินงานร้านอาหารภายในประเทศ
ไทยภายใตช่ื้อ “ Pepper Lunch” เพ่ือเป็นการตอบแทนสิทธิดงักล่าว CRG ตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามท่ีระบุใน
สญัญา บริษทัตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา  
 
ในเดือนพฤศจิกายน 2551 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั (“CRG”) ได้ทาํสัญญาสิทธิกบับริษทั
ต่างประเทศแห่งหน่ึง เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยบริษทัดงักล่าวอนุญาตให ้CRG ไดรั้บสิทธิในการดาํเนินธุรกิจภายใต้
ทรัพยสิ์นทางปัญญา สิทธิเคร่ืองหมายการคา้และสิทธิในการใหผู้รั้บสิทธิต่อดาํเนินงานร้านคา้ภายในประเทศภายใต้
ช่ือ “Beard Papa” เพ่ือเป็นการตอบแทนสิทธิดงักล่าว CRG ตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามท่ีระบุในสัญญา CRG 
ตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา 
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ในเดือนธนัวาคม 2552 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั (“CRG”) ไดท้าํสัญญาสิทธิเฉพาะสาขากบับริษทั
ต่างประเทศแห่งหน่ึง เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยบริษทัดงักล่าวอนุญาตให ้CRG ไดรั้บสิทธิในการดาํเนินธุรกิจภายใต้
สิทธิเคร่ืองหมายการคา้ภายในประเทศภายใตช่ื้อ “CHABUYA Tonkotsu Ramen CHABUTON” เพื่อเป็นการ    
ตอบแทนสิทธิดงักล่าว CRG ตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆตามท่ีระบุในสัญญา CRG ตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและ
เง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา 
 
ในเดือนธนัวาคม 2552 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั (“CRG”) ไดท้าํสัญญาสิทธิกบับริษทัต่างประเทศ
แห่งหน่ึง เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยบริษทัดงักล่าวอนุญาตให้บริษทัไดรั้บสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวในการพฒันา สิทธิ
ดาํเนินธุรกิจภายใตท้รัพยสิ์นทางปัญญา สิทธิเคร่ืองหมายการคา้ เพื่อดาํเนินงานร้านคา้ภายในประเทศไทย ภายใตช่ื้อ 
“Cold Stone Creamery” เพ่ือเป็นการตอบแทนสิทธิดงักล่าว CRG ตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆตามท่ีระบุในสัญญา 
CRG ตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา   
 
เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2553 บริษทั เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั (“CRG”) ไดท้าํสัญญารับโอนกรรมสิทธ์ิ
เคร่ืองหมายการคา้และเคร่ืองหมายบริการ  “ The Terrace”  จากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง โดยมีผลตั้งแต่    วนัท่ี  
 1 พฤษภาคม 2553 CRG มีสิทธิท่ีจะเปิดร้านอาหารภายใตเ้คร่ืองหมายดงักล่าวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
โดยมีอตัราค่าตอบแทนการโอนกรรมสิทธ์ตามท่ีระบุในสญัญา 
 
ในเดือนธนัวาคม  2553 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั (“CRG”) ไดท้าํสัญญาสิทธิกบับริษทัต่างประเทศ
แห่งหน่ึง เป็นระยะเวลา 10 ปี และสามารถต่อสัญญาไดอี้ก 10 ปี  โดยบริษทัดงักล่าวอนุญาตให ้CRG ไดรั้บสิทธิใน
การดาํเนินธุรกิจภายใตท้รัพยสิ์นทางปัญญา สิทธิเคร่ืองหมายการคา้และสิทธิในการให้ผูรั้บสิทธิต่อดาํเนินงาน
ร้านคา้ ภายในประเทศภายใตช่ื้อ “YOSHINOYA” เพื่อเป็นการตอบแทนสิทธิดงักล่าว CRG ตกลงจ่ายค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ตามท่ีระบุในสญัญา CRG ตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา   

 

 เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2554 บริษทั ซีอาร์จี อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ ด จาํกดั (“CRGI”) ไดท้าํสัญญาสิทธิกบับริษทั
ต่างประเทศแห่งหน่ึงเป็นระยะเวลา 10 ปี และสามารถต่อสัญญาไดอี้ก 10 ปี โดยบริษทัดงักล่าวอนุญาตให้ CRGI 
ไดรั้บสิทธิในการดาํเนินธุรกิจภายใตท้รัพยสิ์ทนทางปัญญา สิทธิเคร่ืองหมายการคา้และสิทธิในการใหผู้รั้บสิทธิต่อ
ดาํเนินงานภายในประเทศภายใตช่ื้อ “OOTOYA” เพื่อเป็นการตอบแทนสิทธิดงักล่าว CRGI ตกลงจ่ายค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ตามท่ีระบุในสญัญา CRGI ตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา 
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38 ภาระผูกพนัทีม่กีบับุคคลหรือกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้        
การก่อสร้างโรงแรม 166,455  308,730  9,564  254,320 
รวม 166,455  308,730  9,564  254,320 
 

       

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานและค่าบริการ       

ของบริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากดั       
ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 107,124  92,938  -  - 
ระยะเวลามากกวา่หน่ึงปีถึงหา้ปี 102,326  82,796  -  - 
ระยะเวลามากกวา่หา้ปี 2,752  3,138  -  - 
รวม 212,202  178,872  -  - 

 
39 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาทีร่ายงาน 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2555 อนุมติัมติท่ีสาํคญัดงัน้ี 
 
- อนุมติัการประกาศจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2554 จาํนวน 0.15 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน

ทั้งส้ิน 202.5 ลา้นบาท 
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40 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีย่งัไม่ได้ใช้ 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัยงัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดงัต่อไปน้ี ณ วนัท่ีรายงาน 
เน่ืองจากยงัไม่มีการบงัคบัใช ้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดงัต่อไปน้ีกาํหนดให้ถือ
ปฏิบติักบั  งบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม ในปีดงัต่อไปน้ี 
 

  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
เร่ือง 

 
ปีท่ีมีผล
บงัคบัใช ้

   

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12  ภาษีเงินได ้ 2556 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21  
   (ปรับปรุง 2552) 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ 

2556 

   
 

  มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่12 – ภาษเีงินได้ 
  

การเปล่ียนแปลงหลกัการของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12  ระบุใหกิ้จการตอ้งบนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชี และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ในงบการเงิน  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีคือ 
จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้กิจการตอ้งจ่าย หรือไดรั้บ ตามลาํดบัในอนาคต ซ่ึงเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างมูลค่าทาง
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น และ 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ ปัจจุบนักลุ่มบริษทั/บริษทัไม่ไดบ้นัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงิน 
 

ขณะน้ีผูบ้ริหารกาํลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชม้าตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดงักล่าวต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบบัที ่21 (ปรับปรุง 2552) – ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่นเงินตรา
ต่างประเทศ 

 

การเปล่ียนแปลงหลกัการของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 เพื่อเสนอแนวคิดของสกุลเงินต่างๆท่ีใชใ้นการรายงาน 
ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีพิจารณาว่าเป็นสกุลเงินในสภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีกิจการนั้นประกอบกิจการ  มาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 21 กาํหนดให้กิจการ ระบุสกุลเงินท่ีใชร้ายงานและแปลงค่ารายการท่ีเป็นสกุลต่างประเทศใหเ้ป็น
สกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน และรายงานผลกระทบจากการแปลงค่าดงักล่าวตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21   
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 ไดใ้ห้คาํนิยามสาํหรับ เงินตราต่างประเทศ กล่าวคือ เงินตราสกุลอ่ืน นอกเหนือจาก
สกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของกิจการ 
 
ผูบ้ริหารกาํหนดสกลุเงินท่ีใชร้ายงานของบริษทัเป็นสกลุเงินบาท ดงันั้นการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 
21 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 จะไม่ไดรั้บผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัต่อสินทรัพย ์
หน้ีสิน และ กาํไรสะสมของบริษทั 

 
41 การจัดประเภทรายการใหม่ 

 
รายการบางรายการในงบการเงินปี 2553 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการนาํเสนอในงบ
การเงินปี 2554 การจดัประเภทรายการเหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็นไปตามการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี ซ่ึงเป็นผลจาก
การการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ดงัท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 4 การจดัประเภทรายการอ่ืนท่ีมีสาระสาํคญัเป็นดงัน้ี 
 
 2553 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 
 
 

 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

 
จดัประเภท

ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

 
จดัประเภท

ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

  (ล้านบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน             
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  277  180  457  51  62  113 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  227  (180)  47  70  (62)  8 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  467  727  1,194  40  262  302 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  1,241  (727)  514  426  (262)  164 
    -      -   
 

การจดัประเภทรายการใหม่น้ีเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง 
กาํหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 
 


