
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั” ) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและเป็นบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2533 และมีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนดงัน้ี 
 

เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน จตุจกัร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่กลุ่มบริษทั 
 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัโรงแรม รายละเอียดของบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 
มีดงัน้ี 
   บริษทัถือหุ้นร้อยละ 

  ประเทศที่ 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 
ช่ือกจิการ ประเภทธุรกจิ กจิการจัดตั้ง พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

     

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 ์จาํกดั ลงทุนในบริษทัอ่ืนและ ประเทศไทย 100.0 100.0 
       รับบริหารโรงแรม    
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 บางกอกคอนแวนชัน่และเอก็ซิบิชัน่ จาํกดั    ยงัไม่ไดป้ระกอบกิจการ ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษทั เซ็นทาราอินเตอร์เนชัน่แนลแมนเนจเมน้ท ์ 
    (ประเทศไทย) จาํกดั 
(เดิมช่ือบริษทั เซ็นทาราไทยโฮเตล็แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั) 

 
 
รับบริหารโรงแรม 

 
 
ประเทศไทย 

 
 

100.0 

 
 

100.0 
บริษทั โรงแรมกะรนภูเกต็ จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย  83.9* - 
     

เงนิลงทุนในกองทุนรวม     
กองทุนรวมไทยพฒันา 2 ลงทุนใน ประเทศไทย 23.83 23.83 
    อสงัหาริมทรัพย ์    
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1 ข้อมูลทัว่ไป (ต่อ) 
 

   บริษทัถือหุ้นร้อยละ 

  ประเทศที่ 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 
ช่ือกจิการ ประเภทธุรกจิ กจิการจัดตั้ง พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

     

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 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 
บริษทั ซีอาร์จี อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ ด จาํกดั อาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษทั เอส.พี. เรียลต้ี ลนัตา บีช จาํกดั ยงัไม่ไดป้ระกอบกิจการ ประเทศไทย 100.0 100.0 
Centara Maldives Pvt. Ltd. โรงแรม ประเทศมลัดีฟส์ 75.0 - 
     

เงนิลงทุนในกองทุนรวม     
กองทุนรวมไทยพฒันา 2 ลงทุนใน ประเทศไทย 0.09 0.09 
 อสงัหาริมทรัพย ์    
     

การร่วมค้า     
บริษทั โรงแรมกะรนภูเกต็ จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย - 50.0* 
บริษทั โรงแรมกะตะภูเกต็ จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 50.0 50.0 
Centara Maldives Pvt. Ltd. ยงัไม่ไดป้ระกอบกิจการ ประเทศมลัดีฟส์ - 50.0 
 
* โดยการถือหุน้ทางตรงและทางออ้ม 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาลไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 
พ.ศ. 2555 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาลท่ีนาํเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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2 เกณฑ์ในการจัดทาํข้อมูลทางการเงนิ 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาลไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย
ภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการบญัชีท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และตาม
ขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงิน ขอ้มูลทางการเงินหลกั 
(คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด) ไดจ้ดัทาํใหเ้ป็นรูปแบบ 
ท่ีสมบูรณ์ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัทาํเป็นแบบย่อ 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล และได้เพิ่มหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินตาม
ขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของรอบปีบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
ภาษาไทยท่ีจดัทาํตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทย
เป็นหลกั 
 

3 นโยบายการบญัชี 
 
นโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินสาํหรับ
งวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 
 
มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการบญัชีทีม่กีารปรับปรุง และการตีความมาตรฐานบญัชีใหม่ 
 
มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานบญัชีใหม่ท่ีมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 
ท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 แต่กลุ่มบริษทัยงัไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มีดงัต่อไปน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผย 
 ขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้ง 
 อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 เร่ือง ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคา 
 ท่ีตีราคาใหม่ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25 เร่ือง ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 
 
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินและเห็นวา่มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุงและการตีความมาตรฐานการบญัชีใหม่
ดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระสาํคญัต่อขอ้มูลทางการเงินท่ีนาํเสนอ  ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12   เร่ืองภาษีเงินได ้ซ่ึงขณะน้ี
ผูบ้ริหารกาํลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชม้าตรฐานการบญัชีดงักล่าวต่อขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
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3 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 กาํหนดใหกิ้จการเปิดเผยขอ้มูลส่วนงานตามเกณฑก์ารเสนอรายงานภายในเพื่อใหผู้บ้ริหารใช ้กลุ่มบริษทั
จะเร่ิมนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ผูบ้ริหารอยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบ 
ในรายละเอียด แต่จาํนวนของส่วนงานท่ีรายงานตลอดจนวิธีการรายงานส่วนงานจะเปล่ียนแปลงไปเพื่อให้สอดคลอ้งกบัวิธีการนาํเสนอ
รายงานภายในต่อผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน 
 
รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหวา่งงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัการแสดงรายจ่าย
เป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 

 
4 รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดแ้ก่บุคคลหรือกิจการต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและบริษทั โดยการมีผูถื้อหุ้นร่วมกนัหรือมีกรรมการ
ร่วมกนั รายการท่ีมีข้ึนกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดก้าํหนดข้ึนโดยใชร้าคาตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญาหากไม่มีราคา
ตลาดรองรับ 
 
ความสมัพนัธ์ท่ีกลุ่มบริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีการควบคุม หรือควบคุมร่วมกนัในบริษทั หรือเป็นกิจการท่ีบริษทัควบคุม 
หรือควบคุมร่วมกนั หรือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีมีรายการบญัชีกบักลุ่มบริษทั มีดงัน้ี 
 
 ประเทศทีจ่ัดตั้ง  
ช่ือกจิการ / สัญชาต ิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
   

บริษทั โรงแรมกะตะ ภูเกต็ จาํกดั ไทย เป็นการร่วมคา้ บริษทัถือหุน้ร้อยละ 50  
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย เป็นบริษทัร่วม บริษทัถือหุน้ร้อยละ 25.3 
 โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา   
กองทุนรวมไทยพฒันา 2 ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ทางตรงและทางออ้มรวมร้อยละ 23.92 
กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
R.M.L LEISURE PRIVATE LIMITED 
      ( เดิมช่ือ Regent Maldives Pvt. Ltd.) 

มลัดีฟส์ เป็นบริษทัร่วม บริษทัถือหุน้ร้อยละ 25 

บริษทั สรรพสินคา้เซ็นทรัล จาํกดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั หา้งเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนทส์โตร์ จาํกดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เซ็นทรัลอินเตอร์พฒันา จาํกดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เพาเวอร์บาย จาํกดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เซ็นทรัลเวลิด ์จาํกดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เตียง จิราธิวฒัน์ จาํกดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เอเอพีซี (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554  
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4 รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี : 
 
รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
  

ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย อิงตามอตัราดอกเบ้ียธนาคาร 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ ตามการประกาศการจ่ายเงินปันผล 
ค่าบริหารจดัการ ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่ารับและค่าเช่าจ่าย ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดค่้าเช่าพื้นท่ี ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ขาดทุนจากการสาํรองการคํ้าประกนั ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าสิทธิการเช่า ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริการท่ีจอดรถจ่ายล่วงหนา้ ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าขายอุปกรณ์ ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าไฟฟ้า ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
 
รายการท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 สรุปได้
ดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

บริษทัย่อย     
ค่าเช่ารับ - - 1,035 1,035 
ดอกเบ้ียรับ - - 53,570 51,196 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ - - 90,243 17,781 
เงินปันผลรับ - - 241,002 127,533 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 1,047 2,524 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 661 661 
ค่าเช่าจ่าย - - 29,133 29,432 
 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554  

 

19 

 
4 รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

การร่วมค้า      
รายไดใ้นการบริหารจดัการ 1,166 3,708 1,166 3,708 
ดอกเบ้ียรับ 614 613 614 613 
รายไดอ่ื้น 6,250 909 6,250 - 

     
บริษทัร่วม     
เงินปันผลรับ 13,380 14,435 13,380 14,435 
ดอกเบ้ียรับ 4,188 3,853 - - 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ 8,616 1,201 - - 
ค่าเช่าจ่าย 37,500 37,500 - - 

     
กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั     
ค่าเช่ารับ 3,570 3,570 - - 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ 2,986 766 2,986 766 
รายไดอ่ื้น 6,998 4,127 - - 
ค่าเช่าจ่าย 29,678 26,422 22,452 19,537 
ค่าไฟฟ้า 9,830 9,584 9,830 9,584 
ค่าบริหารจดัการ - 11,116 - 836 
ค่าบริการอ่ืน 3,252 1,749 - - 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

บริษทัย่อย     
ค่าเช่ารับ - - 2,070 2,070 
ดอกเบ้ียรับ - - 105,688 98,856 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ - - 161,971 86,339 
เงินปันผลรับ - - 326,266 214,953 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 1,731 8,945 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 1,323 1,323 
ค่าเช่าจ่าย - - 59,170 59,469 
 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554  
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4 รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

การร่วมค้า      
รายไดใ้นการบริหารจดัการ 15,961 20,612 15,961 20,612 
ดอกเบ้ียรับ 1,227 1,220 1,227 1,220 
รายไดอ่ื้น 12,500 1,496 12,500 - 
     
บริษทัร่วม     
เงินปันผลรับ 46,677 50,943 46,677 50,943 
ดอกเบ้ียรับ 8,364 9,284 - - 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ 23,210 13,070 - - 
ค่าเช่าจ่าย 127,500 127,500 - - 
ขาดทุนจากสาํรองการคํ้าประกนั - 9,550 - 4,790 
     
กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั     
ค่าเช่ารับ 7,140 7,140 - - 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ 5,019 2,932 5,019 2,932 
รายไดอ่ื้น 11,495 8,523 - - 
ค่าเช่าจ่าย 58,711 53,451 44,259 39,682 
ค่าไฟฟ้า 19,287 18,799 19,287 18,799 
ค่าบริหารจดัการ - 30,694 - 1,714 
ค่าบริการอ่ืน 6,449 3,498 - - 
 
ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 มีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ลูกหนีก้จิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 39,337 42,882 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 144,822 107,788 5,688 12,949 

รวม 144,822 107,788 45,025 55,831 

 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554  
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4 รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
   หน่วย : พนับาท 

   ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 อตัราดอกเบีย้ (ร้อยละ) 30 มถิุนายน 31 ธันวาคม 30 มถิุนายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
       

เงนิให้กู้ยมืแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั       
       

เงนิให้กู้ยมืระยะสั้น       
บริษทัย่อย       
บริษทั เซ็นทรัลกระบี่เบยร์ีสอร์ท จาํกดั 4.75 4.75 - - 153,900 179,000 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวลิด ์จาํกดั 4.75 4.75 - - 284,700 226,400 
บริษทั เอส.พี. เรียลตี้ พทัยา บีช จาํกดั 4.75 4.75 - - 23,500 23,000 
บริษทั ทริปเปิลไนน์ เดคคอร์ จาํกดั 4.75 4.75 - - 2,250 2,250 
       

บริษทัร่วม       
R.M.L. LEISURE PRIVATE LIMTED 10.00 10.00 167,495 167,495 - - 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั   167,495 167,495 464,350 430,650 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554  

 

22 

 
4 รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

   หน่วย : พนับาท 

   ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 อตัราดอกเบีย้ (ร้อยละ) 30 มถิุนายน 31 ธันวาคม 30 มถิุนายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
       

เงนิให้กู้ยมืแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั       
       

เงนิให้กู้ยมืระยะยาว       
บริษทัย่อย       
บริษทั เซ็นทรัลสมุยโฮเตล็แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 4.75 4.75 - - 272,000 184,000 
บริษทั เซ็นทรัลกะรนวลิเลจ จาํกดั 4.75 4.75 - - 113,500 124,500 
บริษทั เซ็นทรัลโฮเตล็แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 4.75 4.75 - - 152,500 154,000 
บริษทั เซ็นทรัลกระบี่เบยร์ีสอร์ท จาํกดั 4.75 4.75 - - 584,600 463,000 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวลิด์ จาํกดั 4.75 4.75 - - 1,655,800 1,905,600 
บริษทั เอส.พี. เรียลตี้ หาดฝรั่ง รีสอร์ท จาํกดั 4.75 - - - 300 - 
บริษทั เซ็นทาราอินเตอร์เนชัน่แนลแมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 4.75 4.75 - - 774,500 449,500 
บริษทั เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จาํกดั 4.75 4.75 - - 714,500 740,000 
การร่วมค้า       
บริษทั โรงแรมกะตะภูเกต็ จาํกดั 6.00 - 6.50 6.00 157,000 41,000 41,000 41,000 
บริษทัร่วม       
R.M.L. LEISURE PRIVATE LIMTED - - 55,279 55,213 - - 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั   212,279 96,213 4,308,700 4,061,600 

 
 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554  
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4 รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 มีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 
 30 มถุินายน 30 มถุินายน 30 มถุินายน 30 มถุินายน 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงนิให้กู้ยมืแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัย่อย     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - - 4,451,250 4,131,676 
เพิ่มข้ึน - - 1,037,800 751,500 
ลดลง - - (757,000) (600,000) 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน - - 4,732,050 4,283,176 
     
การร่วมค้า     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 41,000 41,000 41,000 41,000 
เพิ่มข้ึน 116,000 - - - 
ลดลง - - - - 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 157,000 41,000 41,000 41,000 
     
บริษทัร่วม     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 222,708 220,006 - - 
เพิ่มข้ึน - - - - 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน     
    ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 66 1,049 - - 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 222,774 221,055 - - 
     
รวมเงนิให้กู้ยมืแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 263,708 261,006 4,492,250 4,172,676 
เพิ่มข้ึน 116,000 - 1,037,800 751,500 
ลดลง - - (757,000) (600,000) 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน     
   ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 66 1,049 - - 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 379,774 262,055 4,773,050 4,324,176 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
เจ้าหนีก้จิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 4,311 71,054 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,195 94 - 125 

รวม 1,195 94 4,311 71,179 
 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554  
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4 รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

   หน่วย : พนับาท 

   ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 อตัราดอกเบีย้ (ร้อยละ) 30 มถิุนายน 31 ธันวาคม 30 มถิุนายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
       

เงนิกู้ยมืจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั       
       

เงนิกู้ยมืระยะสั้น       
บริษทัย่อย       
บริษทั เซ็นทาราอินเตอร์เนชัน่แนลแมนเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 3.00 1.85 -3.00 - - 40,000 25,000 
บริษทั เซ็นทรัลหวัหินบีชรีสอร์ท จาํกดั   1.75 - 3.00 3.00 - 4.75 - - 65,000 45,000 
การร่วมค้า       
Centara Maldives Pvt. Ltd. - 4.75 - 6,000 - - 

รวม   - 6,000 105,000 70,000 

 
 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554  
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4 รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
มีดงัน้ี 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 พนับาท พนับาท 
   

เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 70,000 821,500 
เพิ่มข้ึน 100,000 102,000 
ลดลง (65,000) (773,500) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 105,000 150,000 

 
สํารองการคํา้ประกนั (ดูหมายเหตุ 13) 
 
หนีสิ้นภายใต้สัญญาขายฝาก 
 
ยอดคงเหลือกบักองทุนรวมไทยพฒันา 2 ถึงกาํหนดจ่ายดงัน้ี 
 

 หน่วย : พนับาท

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 30 มถุินายน พ.ศ. 2555  31 ธันวาคม พ.ศ. 2554  

  ค่าใช้จ่าย   ค่าใช้จ่าย  

 ยอดคงเหลอื รอตัดบญัชี สุทธิ ยอดคงเหลอื รอตัดบญัชี สุทธิ 
       

ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 81,500 (5,661) 75,839 81,500 (5,661) 75,839 
ระยะเวลามากกวา่หน่ึงปีถึงหา้ปี 81,500 (2,693) 78,807 122,250 (5,523) 116,727 

รวม 163,000 (8,354) 154,646 203,750 (11,184) 192,566 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554  
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4 รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั  
 
ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญัประกอบด้วย  
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 17,962 23,457 17,642 23,097 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 302 438 302 438 

รวม  18,264 23,895 17,944 23,535 

 
สัญญาสําคญัทีท่าํกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
สัญญาเช่าระยะยาว 
 
ในปี พ.ศ. 2552 บริษทัทาํสัญญาเช่าช่วงทรัพยสิ์น ซ่ึงประกอบดว้ย อาคารโรงแรม เซ็นทาราแกรนดเ์ซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ (เดิมช่ือ 
โรงแรม โซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด ์กรุงเทพฯ) และส่วนปรับปรุงอาคารโรงแรม พร้อมทั้งทรัพยสิ์นครุภณัฑ ์กบับริษทั เซ็นทรัลอินเตอร์พฒันา 
จาํกดั (“ผูใ้ห้เช่าช่วง”) เป็นระยะเวลา 20 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดลงในวนัท่ี 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2571 บริษทัจะตอ้งจ่ายค่าผลประโยชน์ตอบแทน 
การไดสิ้ทธิเช่าช่วงและค่าเช่าสําหรับการเช่าช่วงสินทรัพยร์ายปีให้แก่ผูใ้ห้เช่าช่วงตลอดอายุสัญญาเช่าเป็นจาํนวนเงินรวม 2,556 ลา้นบาท 
สญัญาเช่าช่วงทรัพยสิ์น อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารโรงแรมดงักล่าวเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน  ในระหวา่งปี พ.ศ. 2552 บริษทับนัทึกสิทธิ
เช่าช่วงและค่าเช่ารายปีจาํนวน 361 ลา้นบาท เป็นสิทธิการเช่าในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั นอกจากน้ี 
บริษทัจะตอ้งจ่ายค่าเช่าครุภณัฑใ์หแ้ก่ผูใ้ห้เช่าช่วงตลอดอายสุัญญาเช่าเป็นจาํนวนเงินรวม 31 ลา้นบาท โดยบริษทับนัทึกค่าเช่าครุภณัฑเ์ป็น
สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน  
 
ทรัพยสิ์นท่ีเช่าท่ีบริษทัไดด้าํเนินการบูรณะพฒันา ปรับปรุงหรือก่อสร้าง แกไ้ข ดดัแปลง ต่อเติม ซ่อมแซมหรือสร้างทดแทนทรัพยสิ์นเดิม 
ตามสัญญาน้ี จะตกเป็นกรรมสิทธ์ิของการรถไฟแห่งประเทศไทย (“รฟท.”) ทนัทีท่ีมีการดาํเนินการดงักล่าวแลว้เสร็จ นอกจากน้ี บริษทัตอ้ง 
ส่งมอบครุภณัฑท่ี์เช่าตามรายการในสญัญาเช่าใหแ้ก่ รฟท. เม่ือส้ินสุดสญัญาเช่าตามสภาพตามสมควรและอายกุารใชง้านในขณะนั้น 
 
บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั (“CRG”) มีสัญญาเช่าและบริการระยะยาวกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเวลา 3 - 30 ปี จนถึงปี พ.ศ. 2569 
ตามเง่ือนไขของสญัญา CRG จะตอ้งจ่ายค่าเช่าและบริการเป็นยอดคงท่ีรายเดือน หรือคิดเป็นร้อยละของยอดขาย ดงัน้ี 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554  
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4 รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 พนับาท พนับาท 
   

ภาระผูกพนัจากสัญญาเช่าดาํเนินงาน   
ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 304,216 294,493 
ระยะเวลามากกวา่หน่ึงปีถึงหา้ปี 252,229 258,895 
ระยะเวลามากกวา่หา้ปี 12,263 13,730 

รวม 568,708 567,118 

 
5 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 มถุินายน 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธันวาคม 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 มถุินายน 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ 271,782 271,757 80,713 68,257 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (2,650) (2,753) (1,070) (1,070) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 269,132 269,004 79,643 67,187 
ลูกหน้ีอ่ืน 265,918 286,945 85,216 78,236 
ลูกหน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   (หมายเหตุ 4) 144,822 107,788 45,025 55,831 

 679,872 663,737 209,884 201,254 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554  
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5 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ (ต่อ) 

 
การวเิคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้มีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 มถุินายน 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธันวาคม 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 มถุินายน 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 184,118 207,294 67,063 56,877 
เกินกาํหนดชาํระ:     

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 47,127 36,795 6,678 7,633 
3 - 6 เดือน 29,480 11,300 1,392 1,722 
6 - 12 เดือน 1,931 7,058 1,131 782 
มากกวา่ 12 เดือน 9,126 9,310 4,449 1,243 

 271,782 271,757 80,713 68,257 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (2,650) (2,753) (1,070) (1,070) 

สุทธิ 269,132 269,004 79,643 67,187 

 
6 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  
 

 ข้อมูลทางการเงนิ 
 เฉพาะบริษทั 

 พนับาท 
  

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2555  
  

บริษทัย่อย  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 4,274,696 
ซ้ือเงินลงทุนเพิ่ม (หมายเหตุ 16) 179,187 
โอนจากส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ (หมายเหตุ 7) 180,000 
รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม (9,710) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 4,624,173 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี ในงบแสดงฐานะการเงินระหวา่งกาล มีดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

   สิทธิออกเสียง 
  สัดส่วนความเป็นเจ้าของ (ถ้าแตกต่างจากสัดส่วน 
 ประเทศทีจ่ดทะเบียน ร้อยละ ความเป็นเจ้าของ) 

    

บริษทัย่อย    
บริษทั เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จาํกดั ประเทศไทย 100.0 - 
บริษทั เซ็นทรัลกะรนวลิเลจ จาํกดั ประเทศไทย 100.0 - 
บริษทั เซ็นทรัลกระบ่ีเบยรี์สอร์ท จาํกดั ประเทศไทย 100.0 - 
บริษทั เซ็นทรัลหวัหินบีชรีสอร์ท จาํกดั ประเทศไทย 63.9 - 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวลิด ์จาํกดั ประเทศไทย 100.0 - 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเกาะกดู จาํกดั ประเทศไทย 100.0 - 
บริษทั เซ็นทรัลโฮเตล็แมนเนชเมน้ท ์จาํกดั ประเทศไทย 100.0 - 
บริษทั เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั ประเทศไทย 100.0 - 
บริษทั ทริปเปิลไนน์ เดคคอร์ จาํกดั ประเทศไทย 100.0 - 
บริษทั เซ็นทรัลสมุยโฮเตล็แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ประเทศไทย 100.0 - 
บริษทั เซ็นทาราอินเตอร์เนชัน่แนล    
   แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ประเทศไทย 100.0 - 
บริษทั เอส. พี. เรียลต้ี หาดฝร่ัง รีสอร์ท จาํกดั ประเทศไทย 100.0 - 
บริษทั เอส. พี. เรียลต้ี พทัยา บีช จาํกดั ประเทศไทย 100.0 - 
บริษทั เซ็นวารี เฮลต้ี สปา จาํกดั ประเทศไทย 100.0 - 
บริษทั เซ็นทรัล บางกอกคอนเวนชัน่    
   และเอก็ซิบิชัน่ จาํกดั ประเทศไทย 100.0 - 
บริษทั เซ็นทาราอินเตอร์เนชัน่แนล    
   แมนเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั ประเทศไทย 100.0 - 
บริษทั โรงแรมกะรนภูเกต็ จาํกดั  ประเทศไทย 83.9*  
กองทุนรวม    
กองทุนรวมไทยพฒันา 2 ประเทศไทย 23.83 - 
 
ตามสญัญาจาํนาํหุน้ระหวา่งบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ท
ในเครือเซ็นทารา (“CTARAF”)  บริษทัตกลงจาํนาํหุ้นของบริษทั เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเมน้ท์ จาํกดั ไวก้บั CTARAF เพื่อเป็นการ
ประกนัภาระหน้ีตามสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
* โดยการถือหุน้ทางตรงและทางออ้ม 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงนิลงทุนในบริษทัร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมค้า 
 

 ข้อมูลทาง ข้อมูลทางการเงนิ 
 การเงนิรวม เฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555 พนับาท พนับาท 
   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 1,235,268 1,045,205 
ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิจากเงินลงทุน   
   ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 28,288 - 
ลงทุนเพิ่ม 312,375 - 
เปล่ียนสถานะ/โอนไปเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 6) (605,673) (180,000) 
เงินปันผลรับ (46,677) - 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 923,581 865,205 

 
เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน พ.ศ. 2554 กลุ่มบริษทัไดล้งทุนใน Centara Maldives Pvt. Ltd. จาํนวน 10,000,000 หุ้น (ทุนจดทะเบียนทั้งหมด 
20,000,000 หุ้น) ซ่ึงเป็นมูลค่าตราไว ้1 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น (เรียกชาํระแลว้ 0.5 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น) จาํนวนรวมทั้งส้ิน 154.4 ลา้นบาท  
(5 ลา้นเหรียญสหรัฐ) โดยถือสดัส่วนจาํนวนร้อยละ 50 บริษทัไดช้าํระค่าหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 23 และ 28 กนัยายน พ.ศ. 2554 
 
เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2555 และวนัท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษทัไดช้าํระค่าหุน้เพิ่มเติมใน Centara Maldives Pvt. Ltd. จาํนวน 
10,000,000 หุน้ ซ่ึงมีมูลค่าตราไว ้1 เหรียญสหรัฐต่อหุน้ (เรียกชาํระเพิ่มเติมคร้ังละ 0.25 เหรียญต่อหุน้) จาํนวนทั้งส้ิน 77.88 ลา้นบาท (2.5 ลา้น
เหรียญสหรัฐ) และ 77.12 ลา้นบาท (2.5 ลา้นเหรียญสหรัฐ) ตามลาํดบั โดยถือสดัส่วนจาํนวนร้อยละ 50 
 
เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 และวนัท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือกิจการในสัดส่วนเพิ่มเติมร้อยละ 25.00 (เดิมถือหุ้น
ทางตรงร้อยละ 50) ของ Centara Maldives Pvt. Ltd. เป็นจาํนวนเงิน 78.50 ลา้นบาท (2.5 ลา้นเหรียญสหรัฐ) และ 78.88 ลา้นบาท (2.5 ลา้น
เหรียญสหรัฐ) ตามลาํดบั ทาํใหส้ัดส่วนของการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 75.00 เงินลงทุนใน Centara Maldives Pvt. Ltd. ไดเ้ปล่ียนสถานะจาก 
ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีกลุ่มบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัดงักล่าว 
 
รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ ณ วนัท่ี ในงบแสดงฐานะการเงินระหวา่งกาล มีดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

   สิทธิออกเสียง 
  สัดส่วนความเป็นเจ้าของ (ถ้าแตกต่างจากสัดส่วน 
 ประเทศทีจ่ดทะเบียน ร้อยละ ความเป็นเจ้าของ) 
    

บริษทัร่วม    
กองทุนรวมสิทธิการเช่า    
   อสงัหาริมทรัพยโ์รงแรมและ    
   รีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ประเทศไทย 25.3 - 
R.M.L LEISURE PRIVATE LIMITED ประเทศมลัดีฟส์ 25.0 - 
    

การร่วมค้า    
บริษทั โรงแรมกะตะภูเกต็ จาํกดั ประเทศไทย 50.0 - 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554  
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7 เงนิลงทุนในบริษทัร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 
 

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ ณ วนัท่ี ในงบแสดงฐานะการเงินระหวา่งกาล มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

   สิทธิออกเสียง 
  สัดส่วนความเป็นเจ้าของ (ถ้าแตกต่างจากสัดส่วน 
 ประเทศทีจ่ดทะเบียน ร้อยละ ความเป็นเจ้าของ) 
    

บริษทัร่วม    
กองทุนรวมสิทธิการเช่า    
   อสงัหาริมทรัพยโ์รงแรมและ    
   รีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ประเทศไทย 25.3 - 
    

การร่วมค้า    
บริษทั โรงแรมกะตะภูเกต็ จาํกดั ประเทศไทย 50.0 - 

 

8 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 

วธีิราคาทุน 
 ข้อมูลทาง ข้อมูลทางการเงนิ 
 การเงนิรวม เฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พนับาท พนับาท 
   

ราคทุน   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 643,284 367,489 
เพิ่มข้ึน - - 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 643,284 367,489 
   

ค่าเส่ือมราคา   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 135,655 38,987 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด 7,868 6,406 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 143,523 45,393 
   

มูลค่าสุทธิทางบญัชี   
   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 507,629 328,502 
   

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 499,761 322,096 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 มีมูลค่าสุทธิทางบัญชี 329.9 ล้านบาท ประเมินราคาโดยบริษทั บรูค  
เรียลเอสเตท จาํกดั ซ่ึงเป็นผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาราคาตลาดตามเกณฑข์องสินทรัพยท่ี์ใชง้านอยูใ่นปัจจุบนั ราคาประเมินมีมูลค่า 
3,336 ลา้นบาท อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท่ีเหลือ ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิทางบญัชี 169.8 ลา้นบาท ประเมินราคาโดยบริษทั อเมริกนั แอ๊พเพรซลั 
(ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาราคาตลาดตามเกณฑข์องสินทรัพยท่ี์ใชง้านอยูใ่นปัจจุบนั ราคาประเมินมีมูลค่า 
307 ลา้นบาท อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 รวมมีมูลค่าราคาประเมิน 3,643 ลา้นบาท 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554  
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9 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สิทธิการเช่าและสินทรัพย์ไม่มตีวัตนอืน่ 
 

การซ้ือ จาํหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สิทธิการเช่าและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
พ.ศ. 2555 มีดงัน้ี 
 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

  สิทธิการเช่าและ  สิทธิการเช่าและ 
 ทีด่นิ อาคาร สินทรัพย์ ทีด่นิ อาคาร สินทรัพย์ 
 และอุปกรณ์ ไม่มตีัวตนอืน่ และอุปกรณ์ ไม่มตีัวตนอืน่ 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 13,320,034 757,988 4,789,811 199,829 
ซ้ือสินทรัพย ์ 715,332 13,002 71,643 1,555 
การซ้ือบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 16) 1,209,861 243,936 - - 
จาํหน่ายสินทรัพยแ์ละการโอนออก (75,121) (1,876) (6,093) (55) 
ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย การดอ้ยค่า     
   และการเปล่ียนแปลงอ่ืน (523,130) (83,116) (111,124) (45,607) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 14,646,976 929,934 4,744,237 155,722 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 บริษทัและบริษทัยอ่ยสองแห่งไดจ้าํนองท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีเป็นจาํนวน 3,913  
ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 : 3,933 ลา้นบาท) เป็นหลกัประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน 
 

อาคารโรงแรม ส่ิงปลูกสร้างและส่วนติดตั้งเพิ่มเติมของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงคือ บริษทั เซ็นทรัลหวัหินบีชรีสอร์ท จาํกดั ไดใ้ห้เป็นกรรมสิทธ์ิ
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ตามสญัญาเช่าท่ีดิน อาคารและทรัพยสิ์นของโรงแรมรถไฟหวัหิน 
 

การประเมินราคาของสินทรัพย ์
 

ในไตรมาสท่ีสามของปี พ.ศ. 2551 บริษทัยอ่ย 8 แห่ง ไดว้า่จา้งผูป้ระเมินราคาอิสระใหป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 
ซ่ึงรวมทั้งท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีเคยประเมินราคาไวแ้ลว้ บริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ในราคาท่ีประเมินใหม่ตามรายงาน
การประเมินราคาลงวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 
 

การบนัทึกรายการประเมินราคาทรัพยสิ์นดงักล่าว ทาํให้ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษทัและบริษทัย่อยใน 
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 เพิ่มข้ึนเป็นจาํนวนประมาณ 1,824 ลา้นบาท โดยส่วนเกินทุนจากการตีราคาน้ีจะ
นาํไปจ่ายเงินปันผลไม่ได ้นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัย่อยมีกาํไรสุทธิจากการประเมินราคา และขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์น 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมเป็นจาํนวนประมาณ 3.1 ลา้นบาท และ 15.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2554 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศฉบบัท่ี 18/2554 เร่ือง “การบนัทึกบญัชีเม่ือมีการตีราคาใหม่” ประกาศของ
สภาวชิาชีพบญัชีดงักล่าว กาํหนดใหก้ลุ่มบริษทัสามารถเลือกปฏิบติัการบนัทึกบญัชีสินทรัพย ์เม่ือมีการตีราคาใหม่ได ้2 วิธี คือ (ก) บนัทึกตาม
หลกัการท่ีกาํหนดไวใ้นยอ่หนา้ท่ี 38 ของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 เร่ือง “ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์” โดยคิดค่าเส่ือมราคาจากยอดรวมของ
สินทรัพยท่ี์ตีราคาใหม่ หรือ (ข) ปฏิบติัตามเกณฑร์าคาทุน เม่ือมีการตีราคาเพ่ิม โดยคิดค่าเส่ือมราคาจากราคาทุนเดิม 
 

กลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะปฏิบติัตามเกณฑ์ราคาทุน เม่ือมีการตีราคาเพ่ิม โดยคิดค่าเส่ือมราคาจากราคาทุนเดิม ซ่ึงวิธีการดงักล่าว ทาํให้ขอ้มูล 
ทางการเงินของกลุ่มบริษทัสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 มีกาํไรของกลุ่มบริษทัเพิ่มข้ึนเป็นจาํนวนเงิน 
12.8 ลา้นบาท และ 21.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั และกาํไรต่อหุน้เพิ่มข้ึนจาํนวน 0.01 บาทต่อหุน้ และ 0.02 บาทต่อหุน้ ตามลาํดบั 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554  
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10 สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงนิ 
 
อาคารโรงแรม ส่ิงปลูกสร้างและส่วนติดตั้งของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงคือ บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด ์จาํกดั (“CWH”) ตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิใน
อาคารและส่ิงปลูกสร้างใดๆ ท่ี CWH ไดซ่้อมแซมปรับปรุง หรือก่อสร้างข้ึนบนท่ีดินท่ีเช่าช่วงให้แก่เจา้ของทรัพยสิ์นคือสาํนกังานทรัพยสิ์น
ส่วนพระมหากษตัริย ์ทนัทีท่ีมีการซ่อมแซม ปรับปรุงหรือก่อสร้างดงักล่าวเสร็จส้ินตามสญัญาเช่าช่วงท่ีดิน 
 
การซ้ือ จาํหน่ายและโอนสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงินระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 มีดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 พนับาท 
  

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน  
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 2,955,926 
ซ้ือสินทรัพย ์ - 
จาํหน่ายสินทรัพยแ์ละการโอนออก (23,763) 
ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย การดอ้ยค่าและการเปล่ียนแปลงอ่ืน (74,558) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 2,857,605 

 
11 ค่าความนิยม 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 มถุินายน 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 พนับาท พนับาท 
   

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด 314,602 115,417 
การซ้ือบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 16) 14,181 199,185 

ยอดคงเหลือ ณ วนัปลายงวด 328,783 314,602 
 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554  
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12 เงนิกู้ยมื 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 มถุินายน 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธันวาคม 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 มถุินายน 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

หมุนเวยีน     
   เงินเบิกเกินบญัชี 66,350 87,865 34,122 48,331 
   เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 2,240,000 1,830,000 2,090,000 1,650,000 
   ส่วนของเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินท่ีถึง     
      กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 613,000 408,000 288,000 288,000 
   หุน้กู ้ 1,599,929 1,598,967 1,599,929 1,598,967 
   ส่วนของผูถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 62,000 62,000 - - 

   เงินกูย้มืจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 6,000 105,000 70,000 

 4,581,279 3,992,832 4,117,051 3,655,298 
     

ไม่หมุนเวยีน     
   เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 2,889,000 2,718,000 1,874,000 2,018,000 
   หุน้กู ้ 3,198,790 3,199,049 3,198,790 3,199,049 

   ส่วนของผูถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 62,000 93,000 - - 

 6,149,790 6,010,049 5,072,790 5,217,049 
     

รวมเงินกูย้มื 10,731,069 10,002,881 9,189,841  8,872,347 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555   
 ข้อมูลทาง ข้อมูลทางการเงนิ 
 การเงนิรวม เฉพาะบริษทั 

 พนับาท พนับาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 10,002,881 8,872,347 
เงินกูย้มืเพิ่มข้ึน 2,240,000 2,175,791 
การซ้ือบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 16) 605,000 - 
การจ่ายคืนเงินกูย้มื  (2,117,515) (1,859,000) 
การเปล่ียนแปลงอ่ืน 703 703 

ราคาตามบญัชีปลายงวด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 10,731,069 9,189,841 

 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554  
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12 เงนิกู้ยมื (ต่อ) 

 
หุ้นกู้  
   ข้อมูลทางการเงนิรวม/ 

   ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
   30 มถุินายน 31 ธันวาคม 
 อตัราดอกเบีย้  พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 ร้อยละ ครบกาํหนดชําระ พนับาท พนับาท 
    

คร้ังท่ี 1/2552 ชุดท่ี 2  4.55 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 600,000 600,000 
คร้ังท่ี 2/2552 4.45 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 1,000,000 1,000,000 
คร้ังท่ี 1/2553 3.50 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 1,000,000 1,000,000 
คร้ังท่ี 2/2553  3.85  23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 500,000 500,000 
คร้ังท่ี 3/2553 3.85 29  มิถุนายน พ.ศ. 2560 500,000 500,000 
คร้ังท่ี 4/2553 3.40   3 กนัยายน พ.ศ. 2556 400,000 400,000 
คร้ังท่ี 1/2554 4.86   29 มีนาคม พ.ศ. 2559 500,000 500,000 
คร้ังท่ี 2/2554  4.75 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 300,000 300,000 
   4,800,000 4,800,000 
ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี   (1,281) (1,984) 
สุทธิ   4,798,719 4,798,016 
หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดเรียกคืนภายในหน่ึงปี   (1,599,929) (1,598,967) 

หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดเรียกคืนเกินกวา่หน่ึงปี   3,198,790 3,199,049 

 
หุน้กูเ้หล่าน้ีเป็นหุน้กูช้นิดระบุช่ือ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั 
 
หุน้กูเ้หล่าน้ีมีขอ้จาํกดัและเง่ือนไขเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วนทางการเงิน การจ่ายเงินปันผล การลดทุนชาํระแลว้ การจาํนาํ การจาํนองสินทรัพย์
และการจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจท่ีสาํคญั 
 
ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวน บริษทัจะตอ้งดาํรงสดัส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ในอตัราส่วนไม่เกิน 2 : 1 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554  
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12 เงนิกู้ยมื (ต่อ) 

 
สัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 บริษทัไดท้าํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียหลายฉบบั โดยมีรายละเอียดของ
สญัญา ดงัต่อไปน้ี 
 
เง่ือนไขตามขอ้ตกลงเดิม 
 
เงินตน้ 3,600,000,000 บาท 
อตัราดอกเบ้ีย รายไตรมาส, อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 3.50 - ร้อยละ 4.55 ต่อปี 
 รายหกเดือน, อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 4.45 ต่อปี 
 
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 เดือนบวกร้อยละ 1.90 ถึง ร้อยละ 2.805 ต่อปี 
 รายไตรมาส, อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 4.65 ต่อปี 
 
สญัญาขา้งตน้ครบกาํหนดระหวา่งวนัท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึงวนัท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
 
วงเงนิกู้ยมื  
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ไดเ้บิกออกมาใชด้งัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 มถุินายน 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธันวาคม 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 มถุินายน 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี     
   - ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 2,289,650 2,202,135 171,878 157,669 

 2,289,650 2,202,135 171,878 157,669 

 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554  
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13 สํารองการคํา้ประกนั 

 
สาํรองการคํ้าประกนัเป็นการคํ้าประกนัรายไดค่้าเช่าภายใตส้ัญญาเช่าอาคารส่ิงปลูกสร้างท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงให้แก่กองทุนรวม
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา โดยมียอดคงเหลือ ณ  วนัท่ี   30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2554 ดงัน้ี 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สาํรองการคํ้าประกนัระยะสั้น 15,797 88,917 7,925 44,610 
สาํรองการคํ้าประกนัระยะยาว - 15,797 - 7,925 

รวม 15,797 104,714 7,925 52,535 

 
รายการเคล่ือนไหวของสาํรองการคํ้าประกนัสาํหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 มีดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทาง ข้อมูลทางการเงนิ 
 การเงนิรวม เฉพาะบริษทั 

 พนับาท พนับาท 
   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 104,714 52,535 
เพิ่มข้ึน - - 

ใชไ้ป (88,917) (44,610) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 15,797 7,925 

 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554  
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14 ภาระผูกพนัของผลประโยชน์พนักงาน 
 
กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์พนกังาน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 กลุ่มบริษทั 
ไดเ้ลือกบนัทึกภาระผูกพนัในช่วงเปล่ียนแปลงทั้งหมด ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นเงินรวม 142.5 ลา้นบาทสําหรับกลุ่มบริษทัและ  
49.9 ลา้นบาทสาํหรับบริษทั ทั้งน้ีไดมี้การปรับปรุงกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 แลว้ 
 
ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั     
   ท่ีไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 183,621 167,949 61,955 57,858 

ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงิน 183,621 167,949 61,955 57,858 

 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 
 
 ข้อมูลทาง ข้อมูลทางการเงนิ 
 การเงนิรวม เฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2555 พนับาท พนับาท 
   

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์   
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 167,949 57,858 
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (1,042) (408) 
ไดจ้ากการซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุ 16) 2,818 - 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ีย 13,896 4,505 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์   
   ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 183,621 61,955 

 
ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 
 ข้อมูลทาง ข้อมูลทางการเงนิ 
 การเงนิรวม เฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2555 พนับาท พนับาท 
   

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 12,734 3,247 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 3,980 1,258 

รวม 16,714 4,505 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554  
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14 ภาระผูกพนัของผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 ข้อมูลทาง ข้อมูลทางการเงนิ 
 การเงนิรวม เฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2555 พนับาท พนับาท 
   

ตน้ทุนขาย 5,181 1,397 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 3,543 955 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 7,990 2,153 

รวม 16,714 4,505 
 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั) 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

อตัราคิดลด  4.75 4.75 4.75 4.75 
การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 4.00 - 6.00 4.00 - 6.00 4.00 4.00 
 

ขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัรามรณะอา้งอิงตามตารางมรณะปี พ.ศ. 2540 (TMO97) ซ่ึงประกาศโดยสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจประกนัภยั 

 

15 ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 
 

บริษทัและบริษทัย่อยไดน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ รูปแบบหลกัในการรายงานส่วนงานธุรกิจพิจารณาจากระบบ 
การบริหาร การจดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน 
 

ผลได ้(เสีย) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามส่วนงาน รวมรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงาน หรือท่ีสามารถปันส่วนให้กบัส่วนงานไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียหรือเงินปันผลทั้งส่วนของสินทรัพยแ์ละรายได ้เงินใหกู้ย้มืท่ีมี
ดอกเบ้ีย เงินกูย้มืและดอกเบ้ียจ่าย และสินทรัพยแ์ละค่าใชจ่้ายของกิจการโดยรวม 
 

ส่วนงานธุรกจิ 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีสาํคญัดงัน้ี 
 

ส่วนงาน 1 ส่วนงานโรงแรม 
ส่วนงาน 2 ส่วนงานการขายอาหารและไอศครีม 
 

ส่วนงานภูมศิาสตร์ 
 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554  
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บริษทัและบริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่าบริษทัและบริษทัย่อยมีส่วนงานภูมิศาสตร์เพียง 
ส่วนงานเดียว 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554  
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15 ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจากส่วนงานทางธุรกิจในขอ้มูลทางการเงินรวมสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 มีดงันี้ 
 หน่วย : ล้านบาท 

   ส่วนงานการขาย รวมส่วนงาน ตัดรายการ   
 ส่วนงานโรงแรม อาหารและไอศครีม ทีด่าํเนินอยู่ ระหว่างกนั รวม 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
           

รายได ้ 1,321 999 2,161 1,592 3,482 2,591 (39) (23) 3,443 2,568 
ดอกเบี้ยรับ 94 82 2 3 96 85 (86) (76) 10 9 
รายไดอ้ื่น 277 162 24 11 301 173 (188) (93) 113 80 

รวมรายได้ 1,692 1,243 2,187 1,606 3,879 2,849 (313) (192) 3,566 2,657 
           

ตน้ทุนขาย 580 465 1,088 794 1,668 1,259 (39) (23) 1,629 1,236 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 286 205 709 483 995 688 (131) (50) 864 638 
ค่าใชจ้่ายอื่น 516 464 170 135 686 599 (8) (27) 678 572 

รวมค่าใช้จ่าย 1,382 1,134 1,967 1,412 3,349 2,546 (178) (100) 3,171 2,446 
           

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน (29) (4) - - (29) (4) - - (29) (4) 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 281 105 220 194 501 299 (135) (92) 366 207 
ตน้ทุนทางการเงิน (206) (172) (2) - (208) (172) 86 75 (122) (97) 
ภาษีเงินได ้ (18) (7) (47) (56) (65) (63) - - (65) (63) 

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 57 (74) 171 138 228 64 (49) (17) 179 47 

 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554  
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15 ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 
รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจากส่วนงานทางธุรกิจในขอ้มูลทางการเงินรวมสาํหรับแต่ละงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 มีดงันี้ 
 หน่วย : ล้านบาท 

   ส่วนงานการขาย รวมส่วนงาน ตัดรายการ   
 ส่วนงานโรงแรม อาหารและไอศครีม ทีด่าํเนินอยู่ ระหว่างกนั รวม 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
           

รายได ้ 3,061 2,445 4,056 3,083 7,117 5,528 (56) (46) 7,061 5,482 
ดอกเบี้ยรับ 182 162 3 5 185 167 (168) (152) 17 15 
รายไดอ้ื่น 545 354 48 22 593 376 (354) (192) 239 184 

รวมรายได้ 3,788 2,961 4,107 3,110 7,895 6,071 (578) (390) 7,317 5,681 
           

ตน้ทุนขาย 1,189 982 2,024 1,525 3,213 2,507 (57) (46) 3,156 2,461 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 593 451 1,362 931 1,955 1,382 (258) (121) 1,697 1,261 
ค่าใชจ้่ายอื่น 1,064 999 331 256 1,395 1,255 (40) (55) 1,355 1,200 

รวมค่าใช้จ่าย 2,846 2,432 3,717 2,712 6,563 5,144 (355) (222) 6,208 4,922 
           

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน 28 48 - - 28 48 - - 28 48 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 970 577 390 398 1,360 975 (223) (168) 1,137 807 
ตน้ทุนทางการเงิน (406) (337) (4) - (410) (337) 168 152 (242) (185) 
ภาษีเงินได ้ (55) (39) (83) (114) (138) (153) - - (138) (153) 

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 509 201 303 284 812 485 (55) (16) 757 469 

 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554  
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16 การซ้ือธุรกจิ 
 
เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือกิจการในสัดส่วนเพิ่มเติมร้อยละ 33.92 (เดิมถือหุน้ทางตรงร้อยละ 34.62) ของบริษทั
โรงแรมกะรนภูเกต็ จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 179.19 ลา้นบาท ทาํใหส้ดัส่วนของการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 68.54 เงินลงทุนในบริษทัโรงแรมกะรน 
ภูเก็ต จาํกดั ได้เปล่ียนสถานะจากส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้เป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัท่ีกลุ่มบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมบริษทั
ดงักล่าว บริษทัท่ีซ้ือมาสร้างรายไดใ้ห้แก่กลุ่มบริษทั 110.85 ลา้นบาท และกาํไรสุทธิ 28.45 ลา้นบาท สําหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม  
พ.ศ. 2555 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 หากบริษทัซ้ือกลุ่มบริษทัน้ีตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 รายไดท่ี้เกิดแก่กลุ่มบริษทัจะเป็นจาํนวน 
209.75 ลา้นบาท และกาํไรสุทธิ 76.52 ลา้นบาท 
 
รายละเอียดของขอ้มูลสินทรัพยสุ์ทธิท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการมีดงัต่อไปน้ี 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือ ล้านบาท 
  

ราคาท่ีตกลงซ้ือขายเงินลงทุนรวมส่วนไดเ้สียเดิม 347.56 
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิตามส่วนท่ีไดเ้สียท่ีไดม้า (รายละเอียดดา้นล่าง) (333.38) 

ราคาสูงกวา่มูลค่าตามบญัชีสุทธิแสดงรวมในค่าความนิยม 14.18 
  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12.16 
ลูกหน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.43 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 38.43 
สินคา้คงเหลือ 3.24 
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 116.00 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 2.88 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 976.88 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 0.17 
เงินมดัจาํ 3.38 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (37.05) 
เจา้หน้ีบุคคลหรือธนาคารท่ีเก่ียวขอ้ง (11.91) 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (4.57) 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (5.82) 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (605.00) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (2.82) 
  

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิ 486.40 
ส่วนไดเ้สียท่ีไดม้า ร้อยละ 68.54 
มูลค่าตามบญัชีของทรัพยสิ์นสุทธิท่ีไดรั้บมาสุทธิ 333.38 
 
สินทรัพยสุ์ทธิท่ีได้มาจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัโรงแรมกะรน ภูเก็ต จาํกดั ท่ีแสดงข้างตน้เป็นราคาตามบญัชี ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน  
กลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการคาํนวณหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีตวัตนและไม่มีตวัตน ซ่ึงจะปรับปรุงสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
ใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรม ผลต่างระหวา่งราคาตามบญัชีสุทธิกบัมูลค่ายติุธรรมจะนาํไปปรับปรุงกบัค่าความนิยม 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554  
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16 การซ้ือธุรกจิ (ต่อ) 

 
เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 และวนัท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือกิจการในสัดส่วนเพิ่มเติมร้อยละ 25.00 (เดิมถือหุ้น
ทางตรงร้อยละ 50) ของ Centara Maldives Pvt. Ltd. เป็นจาํนวนเงิน 78.50 ลา้นบาท (2.5 ลา้นเหรียญสหรัฐ) และ 78.88 ลา้นบาท (2.5 ลา้น
เหรียญสหรัฐ) ตามลาํดบั ทาํใหส้ัดส่วนของการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 75.00 เงินลงทุนใน Centara Maldives Pvt. Ltd. ไดเ้ปล่ียนสถานะจาก 
ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีกลุ่มบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัดงักล่าว บริษทัท่ีซ้ือมายงัไม่ไดส้ร้าง
รายไดใ้หแ้ก่กลุ่มบริษทั แต่มีขาดทุนสุทธิ 7.66 ลา้นบาท สาํหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 หาก
บริษทัซ้ือกลุ่มบริษทัน้ีตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 รายไดท่ี้เกิดแก่กลุ่มบริษทัจะเป็นจาํนวน 0.72 ลา้นบาท และขาดทุนสุทธิ 37.30 ลา้นบาท 
 
รายละเอียดของขอ้มูลสินทรัพยสุ์ทธิท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการมีดงัต่อไปน้ี 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือ ล้านบาท 
  

ราคาท่ีตกลงซ้ือขายเงินลงทุนรวมส่วนไดเ้สียเดิม 449.43 
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิตามส่วนท่ีไดเ้สียท่ีไดม้า (รายละเอียดดา้นล่าง) (435.29) 

ราคาสูงกวา่มูลค่าตามบญัชีสุทธิแสดงรวมในค่าใชจ่้าย 14.14 
  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 41.59 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 81.55 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 2.81 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 232.97 
สิทธิการเช่า 243.77 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 0.70 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (0.50) 
เจา้หน้ีบุคคลหรือธนาคารท่ีเก่ียวขอ้ง (4.98) 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (0.08) 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (0.20) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (17.24) 
  

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิ 580.39 
ส่วนไดเ้สียท่ีไดม้า ร้อยละ 75.0 
มูลค่าตามบญัชีของทรัพยสิ์นสุทธิท่ีไดรั้บมาสุทธิ 435.29 
 
สินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจากการซ้ือเงินลงทุนใน Centara Maldives Pvt. Ltd. ท่ีแสดงขา้งตน้เป็นราคาตามบญัชี ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน ซ่ึงมีมูลค่า
ใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม เน่ืองจากบริษทัดงักล่าวอยูใ่นช่วงเร่ิมประกอบกิจการ และอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้างเป็นโรงแรม  ผลต่างระหวา่ง
ราคาท่ีตกลงซ้ือขาย และมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิตามส่วนท่ีไดเ้สียท่ีไดม้าแสดงรวมในค่าใชจ่้าย 

 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน     
สญัญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้     
   การก่อสร้างโรงแรม 45,073 166,455 8,628 9,564 

รวม 45,073 166,455 8,628 9,564 
     

ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน     
   และค่าบริการของบริษทั เซ็นทรัล     
   เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากดั     
ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 116,777 107,124 - - 
ระยะเวลามากกวา่หน่ึงปีถึงหา้ปี 84,927 102,326 - - 
ระยะเวลามากกวา่หา้ปี 2,545 2,752 - - 

รวม 204,249 212,202 - - 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และวนัท่ี  31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 บริษทัมีภาระคํ้าประกนัตามสญัญาระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 
 

- ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 บริษทัไดค้ ํ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร วงเงินการขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตและการคํ้าประกนัอ่ืน
ของบริษทัยอ่ยบางแห่งต่อธนาคารในประเทศหลายแห่งเป็นจาํนวนเงินรวม 32 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554: 32 ลา้นบาท) 

 

- บริษทัไดค้ ํ้าประกนัการชาํระหน้ีของบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จาํกดั (“CWH”) กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในวงเงินคํ้าประกนั 
ไม่นอ้ยกวา่ 2,350 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เงินกูด้งักล่าวมียอดคงเหลือจาํนวน 500 ลา้นบาท 

 

- ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั มีภาระผกูพนัต่อสถาบนัการเงินเก่ียวกบัการคํ้าประกนัวงเงิน
เบิกเกินบญัชีธนาคารและวงเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง เป็นจาํนวนเงินรวม 50 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 :  
50 ลา้นบาท) 

 

18 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 
 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2555 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 
230,800,000 หุ้น มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,580,800,000 บาท เป็น 1,350,000,000 บาท โดยการตดัหุน้ท่ียงั
ไม่ไดอ้อกจาํหน่ายของบริษทั 

 

19 เงนิปันผลจ่าย 
 

เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2555 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลสําหรับผูถื้อหุ้นสามญั ในอตัรา 
หุน้ละ 0.15 บาท (พ.ศ. 2554 : หุน้ละ 0.05 บาท) รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 202.5 ลา้นบาท (พ.ศ. 2554 : 67.5 ลา้นบาท) โดยมีการจ่ายเงินปันผล
ในวนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 


