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1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

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

เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน จตุจกัร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่กลุ่มบริษทั 
 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัโรงแรม รายละเอียดของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 
และ พ.ศ. 2554 มีดงัน้ี 
 

   บริษทัถือหุ้นร้อยละ 

  ประเทศที่ 31 ธันวาคม 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* - 
บริษทั โคซ่ี โฮเตล็ จาํกดั ยงัไม่ไดป้ระกอบกิจการ ประเทศไทย 100.0 - 
บริษทั เซ็นทารา อิมพอร์ต-เอก็ซพอร์ต จาํกดั ยงัไม่ไดป้ระกอบกิจการ ประเทศไทย 100.0 - 

     

เงนิลงทุนในกองทุนรวม     
กองทุนรวมไทยพฒันา 2 ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย 23.9 23.9 
        



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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1 ข้อมูลทัว่ไป (ต่อ) 
 
บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัโรงแรม รายละเอียดของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 
และ พ.ศ. 2554 มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

   บริษทัถือหุ้นร้อยละ 

  ประเทศที่ 31 ธันวาคม 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. เลิกประกอบกิจการ 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 - 
R.M.L. Leisure Pvt. Ltd. โรงแรม ประเทศมลัดีฟส์ 74.0 - 
   (เดิมช่ือ Regent Maldives Pvt. Ltd.)     
     
เงนิลงทุนในบริษทัร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมค้า     
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ ลงทุนในสิทธิการเช่า ประเทศไทย 25.3 25.3 
   โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา    อสงัหาริมทรัพย ์    
R.M.L. Leisure Pvt. Ltd.  โรงแรม ประเทศมลัดีฟส์ - 25.0 
   (เดิมช่ือ Regent Maldives Pvt. Ltd.)     
บริษทั โรงแรมกะรนภูเกต็ จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย - 50.0* 
บริษทั โรงแรมกะตะภูเกต็ จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 50.0 50.0 
Centara Maldives Pvt. Ltd. โรงแรม ประเทศมลัดีฟส์ - 50.0 

 
* โดยการถือหุน้ทางตรงและทางออ้ม 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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2 นโยบายการบญัชี 
 
นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัซ่ึงใชใ้นการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 
 
2.1 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิ 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึง
หมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้กาํหนดของคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน 
ยกเวน้การตีราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และเงินลงทุนเผือ่ขายซ่ึงใชมู้ลค่ายติุธรรมตามท่ีอธิบายในนโยบายการบญัชี 
 
การจดัทาํงบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย กาํหนดให้ใชป้ระมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญัและ
การใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัทาํข้ึนตามกระบวนการในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบติัและตอ้งเปิดเผย
เร่ืองการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือความซบัซ้อน หรือเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการท่ีมีนยัสาํคญัต่องบการเงินรวมใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 4 
 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

2.1 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิ (ต่อ) 
 

ตวัเลขเปรียบเทียบไดป้รับปรุงเพื่อให้เหมาะสมยิ่งข้ึนและสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงการนาํเสนอขอ้มูลในปีปัจจุบนัเท่าท่ีจาํเป็น 
โดยมีรายการดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม 

 ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ.2554 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2554 

 ตามที ่   ตามที ่   
 แสดงไว้เดมิ รายการปรับปรุง ปรับใหม่ แสดงไว้เดมิ รายการปรับปรุง ปรับใหม่ 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์หมุนเวยีน       
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 457,120,835 69,142,055 526,262,890 555,948,503 91,018,405 646,966,908 
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 69,142,055 (69,142,055) - 107,788,208 (107,788,208) - 
ลูกหน้ีภาษีมูลค่าเพ่ิม 280,411,634 (280,411,634) - 178,926,188 (178,926,188) - 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 47,445,060 280,411,634 327,856,694 33,711,889 198,730,090 232,441,979 
       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 761,692,315 - 761,692,315 735,913,326 (3,034,099) 732,879,227 
       

หนีสิ้นหมุนเวยีน       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,194,452,838 2,721,799 1,197,174,637 1,540,881,466 51,614,251 1,592,495,717 
รายไดรั้บล่วงหนา้รอตดับญัชี       
   ท่ีถึงกาํหนดภายในหน่ึงปี 125,142,509 - 125,142,509 121,272,529 54,233,956 175,506,485 
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,721,799 (2,721,799) - 94,008 (94,008) - 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 154,925,342 - 154,925,342 157,602,308 (4,605,568) 152,996,740 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 514,247,448 - 514,247,448 540,145,729 (90,325,543) 449,820,186 
       

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน       
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 18,247,279 - 18,247,279 94,473,458 (10,823,088) 83,650,370 

 

 งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ.2554 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2554 

 ตามที ่   ตามที ่   
 แสดงไว้เดมิ รายการปรับปรุง ปรับใหม่ แสดงไว้เดมิ รายการปรับปรุง ปรับใหม่ 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์หมุนเวยีน       
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 113,283,395 55,734,588 169,017,983 145,423,485 64,963,790 210,387,275 
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  55,734,588 (55,734,588) - 55,830,506 (55,830,506) - 
ลูกหน้ีภาษีมูลค่าเพ่ิม 42,311,408 (42,311,408) -  -  - - 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 8,131,930 42,311,408 50,443,338 10,990,229 2,035,744 13,025,973 
       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 179,013,897 - 179,013,897 130,960,801 (11,169,028) 119,791,773 
       

หนีสิ้นหมุนเวยีน       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 302,354,562 (32,202,469) 270,152,093 312,436,532 54,850,642 367,287,174 
รายไดรั้บล่วงหนา้รอตดับญัชี       
   ท่ีถึงกาํหนดภายในหน่ึงปี 50,333,333 36,886,175 87,219,508 50,333,333 39,502,247 89,835,580 
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  4,683,706 (4,683,706) - 71,179,499 (71,179,499) - 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 164,328,626 - 164,328,626 201,501,765 (12,350,301) 189,151,464 
        

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน       
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หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 14,198,187 - 14,198,187 60,806,149 (10,823,089) 49,983,060 

2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 
2.1 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิ (ต่อ) 

 
เน่ืองจากการจดัประเภทรายการในงบการเงินใหม่ขา้งตน้ กลุ่มบริษทัจึงแสดงงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 และวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ซ่ึงการจดัทาํงบการเงินสามงบดงักล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการนาํเสนองบการเงิน 
 
ผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 
 

  

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 ตามที ่   ตามที ่   
 แสดงไว้เดมิ รายการปรับปรุง ปรับใหม่ แสดงไว้เดมิ รายการปรับปรุง ปรับใหม่ 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

รายได้        
รายไดจ้ากกิจการโรงแรมและ       
   บริการท่ีเก่ียวขอ้ง 2,556,818,244 2,225,672,061 4,782,490,305 794,448,878 780,108,218 1,574,557,096 
รายไดจ้ากการขายอาหารและ       
   เคร่ืองด่ืม 8,177,526,089 (1,682,209,226) 6,495,316,863 579,327,090 (579,327,090) - 
รายไดอ่ื้นจากการดาํเนินงาน 428,850,306 (428,850,306) - 150,447,795 (150,447,795) - 
รายไดค่้าเช่า 114,612,529 (114,612,529) - 50,333,333 (50,333,333) - 
       

ค่าใช้จ่าย        
ตน้ทุนขาย - กิจการโรงแรมและ       
   บริการท่ีเก่ียวขอ้ง 488,287,270 3,331,669,844 3,819,957,114 149,462,078 1,094,670,388 1,244,132,466 
ตน้ทุนขาย - อาหารและเคร่ืองด่ืม 4,315,767,619 (1,152,799,182) 3,162,968,437 408,220,903 (408,220,903) - 
ตน้ทุนขาย - รายไดอ่ื้นจากการ       
   ดาํเนินงาน 319,966,413 (319,966,413) - 124,947,987 (124,947,987) - 
ค่าใชจ่้ายในการขาย - 526,227,056 526,227,056 - 155,666,892 155,666,892 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2,762,901,410 120,497,628 2,883,399,038 534,260,234 83,443,476 617,703,710 
ค่าเช่าท่ีดินและอาคาร 336,264,608 (336,264,608) - 188,242,248 (188,242,248) - 
ค่าใชจ่้ายดา้นการตลาด 526,227,056 (526,227,056) - 155,666,892 (155,666,892) - 
ค่าซ่อมแซมและพลงังาน 517,612,403 (517,612,403) - 162,543,056 (162,543,056) - 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,005,027,237 (1,005,027,237) - 210,716,194 (210,716,194) - 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 46,801,226 (46,801,226) - 46,471,226 (46,471,226) - 
ขาดทุนจากสาํรองการคํ้าประกนั 73,696,403 (73,696,403) - 36,972,250 (36,972,250) - 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทยในกรณีท่ีมีเน้ือความ
ขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และการปรับปรุง
มาตรฐานการบญัชี 
 

ก) มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการบญัชีใหม่ และการปรับปรุงมาตรฐาน
การบญัชี ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้และกลุ่มบริษทัยงัไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติั  
 

มีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556  
 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูล 

 เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่ง

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 เร่ือง ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคา 

ท่ีตีราคาใหม่ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25 เร่ือง ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของ 

ผูถื้อหุน้ 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินได ้ซ่ึงรวมถึงภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ค่าใชจ่้าย
ภาษีเงินไดข้องงวดคาํนวณจากจาํนวนท่ีตอ้งเสียภาษีและจาํนวนท่ีสามารถหกัภาษีไดซ่ึ้งแสดงอยูใ่นแบบการคาํนวณภาษีเงินไดใ้น 
งวดปัจจุบนั สินทรัพยห์รือหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัคาํนวณจากจาํนวนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายแก่ หรือไดรั้บคืนจากหน่วยงาน
จดัเก็บภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีและกฎหมายภาษีอากรท่ีบงัคบัใชอ้ยูห่รือท่ีคาดว่าจะมีผลบงัคบัใชภ้ายในวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
การบญัชีสาํหรับภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวของฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน และมูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยห์รือหน้ีสินในงบการเงิน  
 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 ใหค้าํอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัหน้ีสินหรือสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนจากการ
ตีราคาของสินทรัพยท่ี์ไม่ตอ้งคิดค่าเส่ือมราคาตามท่ีกล่าวในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 ตอ้งถูกวดัมูลค่าโดยคาํนึงถึงผลทางภาษี 
ท่ีจะเกิดข้ึนจากการไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยน์ั้นโดยการขายโดยไม่คาํนึงถึงเกณฑท่ี์ใชใ้นการวดัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25 ให้คาํอธิบายเติมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ว่า
จะไม่ทาํให้เกิดการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในจาํนวนท่ีรับรู้นอกกาํไรหรือขาดทุน ผลกระทบต่อภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการ 
ตดับญัชีจากการเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีจะถูกรวมอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวด เวน้แต่ผลทางภาษีดงักล่าวเก่ียวเน่ืองกบั
รายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนนั้น เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการเปล่ียนแปลงไปยงัจาํนวนท่ีรับรู้ในส่วนของเจา้ของหรือในจาํนวนท่ีรับรู้
ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ในงวดบญัชีเดียวกนัหรืองวดบญัชีต่างกนั ผลทางภาษีดงักล่าวตอ้งบนัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ
หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนตามลาํดบั 
 
กิจการอยูใ่นระหวา่งการประเมินผลกระทบจากภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และการปรับปรุง

มาตรฐานการบญัชี (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20 มาตรฐานการบญัชีฉบับน้ีกาํหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลสําหรับเงินอุดหนุน 
จากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาลในรูปแบบอ่ืน เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจะตอ้งรับรู้เม่ือกิจการ 
มีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุผลวา่กิจการจะสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขของเงินอุดหนุนท่ีกาํหนดไวแ้ละกิจการจะไดรั้บเงินอุดหนุนนั้น 
เงินอุดหนุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายได้จะรับรู้เป็นรายได้ในกาํไรหรือขาดทุนอย่างเป็นระบบตลอดระยะเวลาซ่ึงกิจการรับรู้ค่าใช้จ่าย 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนท่ีได้รับการชดเชย เงินอุดหนุนจากรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยอ์าจเลือกแสดงรายการโดยหักจากราคา 
ตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งหรือแสดงเป็นรายไดร้อการตดับญัชีในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 ให้คาํอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 ว่าความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ท่ีให้แก่กิจการตอ้งเป็นไปตามคาํนิยามของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 แมว้่าจะไม่มีเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักิจกรรมดาํเนินงานของหน่วยงานอย่างเฉพาะเจาะจง นอกจากความตอ้งการท่ีจะดาํเนินงานในเขตพื้นท่ีหรือภาคอุตสาหกรรม 
ท่ีระบุไว ้ดงันั้น เงินอุดหนุนไม่บนัทึกบญัชีโดยตรงไปยงัส่วนไดเ้สียของผูถื้อหุน้ 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) กาํหนดให้กิจการตอ้งกาํหนดสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน ซ่ึงคือสกุลเงินท่ีใชใ้น
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลกัซ่ึงกิจการดาํเนินงานอยู่ สกุลเงินอ่ืนท่ีไม่ใช่สกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานถือเป็นสกุลเงิน
ต่างประเทศรายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศตอ้งแปลงค่าใหเ้ป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รายการ ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการชาํระเงินของรายการท่ีเป็นตวัเงินหรือจากการแปลงค่ารายการท่ีเป็นตวัเงิน 
ในสกุลเงินต่างประเทศให้รับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น มาตรฐานการบญัชีน้ีอนุญาตให้กิจการแสดงงบการเงินดว้ย 
สกลุเงินใดกไ็ด ้การแปลงค่าผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของกิจการในกลุ่มบริษทัซ่ึงมีสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานแตกต่าง
จากสกุลเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงินตอ้งแปลงค่าโดย ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินให้แปลงค่าดว้ยอตัราปิด ณ วนัท่ีของแต่ละงบแสดง
ฐานะการเงิน ข) รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายใหแ้ปลงค่าดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ และ ค) ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมด
ให้รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ผูบ้ริหารของกิจการอยูใ่นระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัน้ี 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 กาํหนดให้เปิดเผยขอ้มูลส่วนงานตามเกณฑ์การเสนอรายงานภายในเพ่ือให้ผูมี้อาํนาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่น้ีมีผลกระทบต่อการเปิดเผยขอ้มูล 
 
กิจการอยูใ่นระหวา่งการประเมินผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชีเหล่าน้ีมาปฏิบติั 
 
มีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557  
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และการปรับปรุง

มาตรฐานการบญัชี (ต่อ) 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 กาํหนดให้มีการพิจารณาว่าขอ้ตกลงเป็นหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
โดยอา้งอิงจากเน้ือหาของขอ้ตกลง การตีความน้ีกาํหนดใหป้ระเมินวา่ขอ้ตกลงเขา้เง่ือนไขต่อไปน้ีหรือไม่ (1) การปฏิบติัตามขอ้ตกลง
ข้ึนอยูก่บัการใชสิ้นทรัพยท่ี์เฉพาะเจาะจง และ (2) ขอ้ตกลงดงักล่าวเป็นการใหสิ้ทธิในการใชสิ้นทรัพยน์ั้น ผูบ้ริหารของกิจการอยูใ่น
ระหวา่งการประเมินผลกระทบจากการปฏิบติัตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 เก่ียวขอ้งกบัขอ้ตกลงสัมปทานบริการระหว่างภาครัฐกบัเอกชนในการใหบ้ริการ
สาธารณะโดยท่ีเอกชนไดเ้ขา้ร่วมในการสร้าง การลงทุน การดาํเนินงาน และการบาํรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานสาํหรับบริการสาธารณะ 
การตีความฉบบัน้ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 ให้คาํอธิบายเก่ียวกบักรณีท่ีขายสินคา้หรือให้บริการพร้อมกบัให้สิทธิพิเศษ 
แก่ลูกคา้ (เช่น คะแนนหรือไดรั้บสินคา้โดยไม่ตอ้งจ่ายค่าตอบแทน) ว่าเป็นรายการท่ีมีหลายองคป์ระกอบ และส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บ
หรือคา้งรับจากลูกคา้ตอ้งปันส่วนให้แต่ละองค์ประกอบของรายการโดยใชมู้ลค่ายุติธรรม ผูบ้ริหารของกิจการอยูใ่นระหว่างการประเมิน 
ผลกระทบจากการปฏิบติัตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 
 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับขอ้ตกลงสัมปทานบริการระหวา่งภาครัฐกบัเอกชน 
การตีความฉบบัน้ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ 
 

2.3 บญัชีกลุ่มบริษทั - เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า 
 
(1) บริษทัยอ่ย 

 
บริษทัยอ่ยหมายถึงกิจการ(ซ่ึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ท่ีกลุ่มบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดาํเนินงาน 
และโดยทัว่ไปแลว้กลุ่มบริษทัจะถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงมากกวา่ก่ึงหน่ึง ในการประเมินว่ากลุ่มบริษทัมีการควบคุมบริษทัอ่ืน
หรือไม่ กิจการตอ้งพิจารณาถึงการมีอยูแ่ละผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียงท่ีเป็นไปไดท่ี้กิจการสามารถใชสิ้ทธิหรือแปลงสภาพ
ตราสารนั้นในปัจจุบนัรวมถึงสิทธิในการออกเสียงท่ีเป็นไปไดซ่ึ้งกิจการอ่ืนถืออยูด่ว้ย กลุ่มบริษทัรวมงบการเงินของบริษทัยอ่ย
ไวใ้นงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัจะไม่นาํงบการเงินของบริษทัย่อย 
มารวมไวใ้นงบการเงินรวมนบัจากวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจควบคุม 
 
กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจโดยใชว้ธีิการซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหส้าํหรับการซ้ือบริษทัยอ่ย ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนใหแ้ละหน้ีสินท่ีก่อข้ึนและส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั รวมถึงมูลค่ายติุธรรม
ของสินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน และวดัมูลค่า
เร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการรวมธุรกิจดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ 
ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ายติุธรรม หรือมูลค่าของ
สินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสดัส่วนของหุน้ท่ีถือ 
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เงินลงทุนในบริษทัย่อยจะบนัทึกบญัชีด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า ตน้ทุนจะมีการปรับเพื่อสะทอ้นการเปล่ียนแปลง 
ส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ตน้ทุนนั้นจะรวมส่วนแบ่งตน้ทุนทางตรง 

2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 
2.3 บญัชีกลุ่มบริษทั - เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 

 
(1) บริษทัยอ่ย (ต่อ) 

 
กรณีท่ีมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้และมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของ
ส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนการวมธุรกิจ มากกว่ามูลค่าสุทธิ ณ วนัท่ีซ้ือของสินทรัพยท่ี์ไดม้า 
ท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมา ผูซ้ื้อตอ้งรับรู้ค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ และมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายุติธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อน
การรวมธุรกิจ นอ้ยกวา่มูลค่าราคายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยเน่ืองจากมีการต่อรองราคาซ้ือ จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรง
ไปยงังบกาํไรขาดทุน 
 
กิจการจะตดัรายการบญัชีระหวา่งกิจการ ยอดคงเหลือ และรายการกาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหว่างกลุ่มบริษทั 
นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กเปล่ียนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั 

 
(2) รายการและส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

 
กลุ่มบริษทัปฏิบติัต่อรายการกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นกลุ่มบริษทั สําหรับการ 
ซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายให้และหุ้นท่ีไดม้าของมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิ
ของหุ้นท่ีซ้ือมาในบริษทัย่อยจะถูกบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และกาํไรหรือขาดทุนจากการขายในส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ
ควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมหรือมีอิทธิพลมีนยัสําคญั ส่วนไดเ้สียในหุ้นท่ีเหลืออยู่จะวดัมูลค่าใหม่โดยใชร้าคายติุธรรม 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั้นจะถือเป็นมูลค่าตามบญัชีเร่ิมแรกของมูลค่าของ 
เงินลงทุนท่ีเหลือของบริษทัร่วม ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ หรือสินทรัพยท์างการเงิน สาํหรับทุกจาํนวนท่ีเคยรับรู้ในกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนจะถูกจดัประเภทใหม่เป็นกาํไรหรือขาดทุนเสมือนมีการขายสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง   
 
ถา้ส่วนไดเ้สียของเจา้ของในบริษทัร่วมนั้นลดลงแต่ยงัคงมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั  กิจการตอ้งจดัประเภทรายการท่ีเคยรับรู้ใน
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเขา้กาํไรหรือขาดทุนเฉพาะสดัส่วนในส่วนไดเ้สียของเจา้ของท่ีลดลง 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.3 บญัชีกลุ่มบริษทั - เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 

 
(3) บริษทัร่วมและส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 

 
บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัแต่ไม่ถึงกบัควบคุมซ่ึงโดยทัว่ไปก็คือการท่ีกลุ่มบริษทัถือหุ้น 
ท่ีมีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เงินลงทุนในบริษทัร่วมและส่วนไดเ้สียในการ 
ร่วมคา้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยราคาทุนและใชว้ิธีส่วนไดเ้สียในการแสดงในงบการเงินรวม กลุ่มบริษทัรับรู้เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ซ่ึงไดร้วมค่าความนิยมท่ีระบุไวเ้ม่ือไดม้า สุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.14 สําหรับการ 
ดอ้ยค่าสินทรัพยร์วมทั้งค่าความนิยม) 
 
ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมและส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการไดม้าจะรวมไวใ้นกาํไร
หรือขาดทุน และความเคล่ือนไหวในบญัชีกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน จากการตีมูลค่ายติุธรรมภายหลงัการไดม้าจะรวมไวเ้ป็นส่วนหน่ึง
ของบญัชีกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงภายหลงัการไดม้าจะปรับปรุงกบัราคาตามบญัชีของเงินลงทุน เม่ือ
ส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมค้ามีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของ 
กลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมนั้น กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป  เวน้แต่กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัในหน้ีของบริษทัร่วม
และส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้หรือรับวา่จะจ่ายหน้ีแทนบริษทัร่วมและส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
 
รายการกาํไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหวา่งกลุ่มบริษทักบับริษทัร่วมและส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้จะตดับญัชีเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมี
ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมและส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้นั้น รายการขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงก็จะตดับญัชีในทาํนองเดียวกนั 
เวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐานวา่สินทรัพยท่ี์โอนระหวา่งกนัเกิดการดอ้ยค่า 
 
บริษทัร่วมจะเปล่ียนนโยบายการบญัชีเท่าท่ีจาํเป็นเพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั กาํไรและขาดทุน 
เงินลงทุนจากการลดสดัส่วนในบริษทัร่วมจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้แสดงในงบการเงินเฉพาะบริษทัโดยใชว้ธีิราคาทุน 
 
รายช่ือของบริษทัร่วมและส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 ส่วนผลกระทบทางการ
เงินจากการไดม้าและจาํหน่ายบริษทัร่วมออกไปไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 32 
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2.4 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 

 
รายการต่างๆ ในงบการเงินของแต่ละกิจการในกลุ่มบริษทัวดัมูลค่าโดยใชส้กลุเงินบาท งบการเงินรวมนาํเสนอในสกลุเงินบาท 
 
กลุ่มบริษทัแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ และแปลงค่า
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศใหเ้ป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
รายการกาํไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายชาํระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศ ไดบ้นัทึกไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน 
 
รายการในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดของหน่วยงานต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน 
ถวัเฉล่ียในระหว่างปี รายการในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 
ผลต่างจากการแปลงค่าท่ีเกิดจากการแปลงค่าของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศไดร้วมไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ และเม่ือมีการ
จาํหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนั้น ผลสะสมของผลต่างจากการแปลงค่าทั้งหมดดงักล่าว ถือเป็นส่วนหน่ึงของรายการกาํไรหรือขาดทุน
จากการจาํหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนั้นในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

2.5 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 
ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร
ประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม  เงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายไุม่เกินสามเดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า และเงินเบิกเกินบญัชี 
เงินเบิกเกินบญัชีจะแสดงไวใ้นส่วนของของหน้ีสินหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั 

 
2.6 ลูกหนีก้ารค้า 

 
ลูกหน้ีการคา้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่าต่อมาดว้ยจาํนวนเงินท่ีเหลืออยู่หักดว้ยค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
ซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของลูกหน้ี
การคา้เปรียบเทียบกบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้ หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของ
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ 
 

2.7 สินค้าคงเหลอื 
 
สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ ราคาทุนของสินคา้ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม 
สินคา้สําเร็จรูปและวตัถุดิบจากธุรกิจการผลิต และสินคา้ประเภทสปา คาํนวณโดยวิธีเขา้ก่อนออกก่อน ส่วนไอศกรีมคาํนวณโดย 
วธีิถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ี ตน้ทุนของการซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือ และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น ค่าอากรขาเขา้
และค่าขนส่ง หกัดว้ยส่วนลดจากการจ่ายเงินตามเง่ือนไข ส่วนลดจากการรับประกนัสินคา้ หรือส่วนลดการนาํบตัรส่วนลดไปข้ึนเป็น
เงินสด (rebate) ตน้ทุนของสินคา้สําเร็จรูปและงานระหว่างทาํประกอบดว้ยค่าออกแบบ ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใชจ่้ายอ่ืน
ทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิตซ่ึงปันส่วนตามเกณฑ์การดาํเนินงานตามปกติ แต่ไม่รวมตน้ทุนการกู้ยืม มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ
ประมาณจากราคาปกติท่ีคาดว่าจะขายไดข้องธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นเพื่อให้สินคา้นั้นสําเร็จรูปรวมถึงค่าใชจ่้ายในการขาย  
กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพเท่าท่ีจาํเป็น 
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2.8 เงนิลงทุน 

 
กลุ่มบริษทัจดัประเภทเงินลงทุนท่ีนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม และส่วนไดเ้สียในส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้  
เป็น 4 ประเภท คือ 1. เงินลงทุนเพื่อคา้  2. เงินลงทุนท่ีถือไวจ้นครบกาํหนด  3. เงินลงทุนเผื่อขาย  และ  4. เงินลงทุนทัว่ไป  การจดั
ประเภทข้ึนอยูก่บัจุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผูก้าํหนดการจดัประเภทท่ีเหมาะสมสาํหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและ
ทบทวนการจดัประเภทเป็นระยะ 
 
(1) เงินลงทุนเพื่อคา้ คือ เงินลงทุนเพื่อจุดมุ่งหมายหลกัในการหากาํไรจากการเปล่ียนแปลงราคาในช่วงเวลาสั้นไม่เกิน 3 เดือนนบัแต่

เวลาท่ีลงทุน และแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน 
(2) เงินลงทุนท่ีถือไวจ้นครบกาํหนด คือ เงินลงทุนท่ีมีกาํหนดเวลาและผูบ้ริหารตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถถือไวจ้นครบกาํหนด 

ไดแ้สดงรวมไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  เวน้แต่จะครบกาํหนดภายใน 12 เดือนนบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานก็จะแสดงไวใ้น
สินทรัพยห์มุนเวยีน 

(3) เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนท่ีจะถือไวโ้ดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพ่ือเสริมสภาพคล่องหรือเม่ืออตัราดอกเบ้ีย
เปล่ียนแปลง ไดแ้สดงรวมไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เวน้แต่กรณีท่ีฝ่ายบริหารแสดงเจตจาํนงท่ีจะถือไวใ้นช่วงเวลานอ้ยกว่า 
12 เดือนนบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กจ็ะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน หรือเวน้แต่กรณีท่ีฝ่ายบริหารมีความจาํเป็น
ท่ีตอ้งขายเพื่อเพิ่มเงินทุนดาํเนินงาน จึงจะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน 

(4) เงินลงทุนทัว่ไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ 
 
เงินลงทุนทั้ง 4 ประเภทรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน ซ่ึงหมายถึงมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีใหไ้ปเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงเงินลงทุนนั้น
รวมทั้งค่าใชจ่้ายในการทาํรายการ 
 
เงินลงทุนเพื่อคา้และเงินลงทุนเผื่อขายวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนวดัตามราคาเสนอซ้ือ 
ท่ีอา้งอิงจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัทาํการสุดทา้ยของวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยอา้งอิงราคาเสนอซ้ือล่าสุด
จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รายการกาํไรและขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนเพื่อคา้รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน รายการ
กาํไรและขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนเผือ่ขายรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
เงินลงทุนท่ีจะถือไวจ้นครบกาํหนดวดัมูลค่าภายหลงัการไดม้าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง หกัดว้ยค่าเผื่อ
การลดลงของมูลค่า 
 
เงินลงทุนทัว่ไป แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่การลดลงของมูลค่า 
 
บริษทัจะทดสอบค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของเงินลงทุนเม่ือมีข้อบ่งช้ีว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าเกิดข้ึน  
หากราคาตามบญัชีของเงินลงทุนสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน บริษทัจะบนัทึกรายการขาดทุนจากค่าเผื่อการลดลงของมูลค่ารวม
ไวใ้นงบกาํไรขาดทุน 
 
ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งมูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบัราคาตามบญัชี
ของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยู่ในกาํไรหรือขาดทุน กรณีท่ีจาํหน่ายเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตราสารหน้ีหรือตราสารทุนชนิดเดียวกนั
ออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายจะกาํหนดโดยใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัดว้ยราคาตามบญัชีจากจาํนวนทั้งหมด
ท่ีถือไว ้
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.9 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน  
 

อสงัหาริมทรัพยท่ี์ถือครองโดยกลุ่มบริษทัเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่า หรือจากการเพิ่มข้ึนของมูลค่าของสินทรัพยห์รือทั้งสองอยา่ง 
และไม่ไดมี้ไวใ้ช้งานโดยกิจการในกลุ่มบริษทั จะถูกจดัประเภทเป็น อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน รวมถึงอสังหาริมทรัพยท่ี์อยู่
ระหวา่งก่อสร้างหรือพฒันาเพื่อเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในอนาคต 
 
การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยวิธีราคาทุน รวมถึงตน้ทุนในการทาํรายการและตน้ทุนการกูย้ืม 
ตน้ทุนการกูย้มืท่ีเกิดข้ึนเพื่อวตัถุประสงคข์องการไดม้า การก่อสร้างหรือผลิตอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนนั้นจะรวมเป็นส่วนหน่ึง
ของต้นทุนของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ตน้ทุนการกู้ยืมจะถูกรวมในขณะท่ีการซ้ือหรือการก่อสร้างและจะหยุดพกัทนัที 
เม่ือสินทรัพยน์ั้นก่อสร้างเสร็จอยา่งมีนยัสาํคญั หรือระหวา่งท่ีการดาํเนินการพฒันาสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขหยดุชะงกัลง 
 
หลงัจากการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจะบนัทึกดว้ยวธีิราคาทุน หกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผือ่ผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่า 
 
ท่ีดินไม่มีการหกัค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมราคาของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอ่ืน ๆ จะคาํนวณตามวิธีเส้นตรง เพื่อท่ีปันส่วนราคาทุน
ตลอดประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ดงัน้ี 
 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 15 และ 30 ปี   

 
การรวมรายจ่ายในภายหลงัเขา้เป็นมูลค่าบญัชีของสินทรัพยจ์ะกระทาํก็ต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น และตน้ทุนสามารถวดัมูลค่าไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาทั้งหมด 
จะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน เม่ือมีการเปล่ียนแทนช้ินส่วนของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน จะตดัมูลค่าตามบญัชีของส่วนท่ีถูก
เปล่ียนแทนออก 
 

2.10 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบดว้ยท่ีดินและอาคาร ยกเวน้สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงินแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ตามราคาประเมินซ่ึงผูป้ระเมินราคาอิสระภายนอกไดป้ระมาณการไวแ้ละจะทบทวนการประเมินทุกๆ 5 ปี หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม
ของอาคาร ณ วนัท่ีตีราคาใหม่ จะนาํค่าเส่ือมราคาสะสมหกัออกจากมูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
สะสม เพื่อใหมู้ลค่าสุทธิท่ีปรับใหม่แสดงในราคาท่ีตีใหม่ของสินทรัพย ์ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์อ่ืนทั้งหมดวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกั
ดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม ตน้ทุนเร่ิมแรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินทรัพยน์ั้น 
 
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจะรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตามความเหมาะสม เม่ือตน้ทุนนั้น
เกิดข้ึนและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษทัและตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ และจะ 
ตดัมูลค่าตามบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออก สาํหรับค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาอ่ืน ๆ บริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้าย
ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.10 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (ต่อ) 

 
การตีราคาท่ีดินและอาคารใหม่ทาํใหมู้ลค่าตามบญัชีท่ีเพิ่มข้ึนจะรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนและจะแสดงอยูใ่นส่วนเกินทุนจากการ
ตีราคาสินทรัพยใ์นส่วนของผูถื้อหุน้ และหากมูลค่าของส่วนท่ีเคยมีการตีราคาเพ่ิมนั้นลดลงกิจการตอ้งนาํส่วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่
ไปรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และลดส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยข์า้งตน้ท่ีอยูใ่นส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงตามไปดว้ย ส่วนท่ี
ลดลงท่ีเหลือจะบนัทึกไปยงักาํไรหรือขาดทุน ในแต่ละปีผลต่างระหว่างวิธีคิดค่าเส่ือมราคาท่ีคาํนวณจากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์
ท่ีตีราคาใหม่ท่ีบนัทึกไปยงักาํไรหรือขาดทุนกบัค่าเส่ือมราคาท่ีคาํนวณจากราคาทุนเดิมของสินทรัพย ์จะถูกโอนจากส่วนเกินทุนจากการ 
ตีราคาสินทรัพยไ์ปยงักาํไรสะสม 
 
ท่ีดินไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยอ่ื์นคาํนวณโดยใชว้ธีิเส้นตรง เพื่อลดราคาทุน (หรือราคาท่ีตีใหม่) แต่ละชนิด
ตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ท่ีประมาณการไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 
 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 10 - 15 ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุง 10 - 50 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 - 30 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 10 - 19 ปี 
ยานพาหนะ 7 - 10 ปี 

 
ทุกส้ินรอบรอบระยะเวลารายงาน ไดมี้การทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยใ์หเ้หมาะสม 
 
ในกรณีท่ีมูลค่าตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนทนัที  
(ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.14) 
 
ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คาํนวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จาํหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้บญัชีผลกาํไรหรือขาดทุนอ่ืนสุทธิในกาํไรหรือขาดทุน 
 
ในการจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์มีการตีราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยจ์ะโอนไปยงักาํไรสะสม 
 

2.11 ค่าความนิยม 
 
ค่าความนิยมคือตน้ทุนของเงินลงทุนท่ีสูงกว่ามูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนแบ่งในสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อย  
ณ วนัท่ีไดม้าซ่ึงบริษทันั้น ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ยจะแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
 
ค่าความนิยมท่ีรับรู้จะตอ้งถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปี และแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม ค่าเผื่อการด้อยค่าของ 
ค่าความนิยมท่ีรับรู้แลว้จะไม่มีการกลบัรายการ ทั้งน้ีมูลค่าคงเหลือตามบญัชีของค่าความนิยมจะถูกรวมคาํนวณในกาํไรหรือขาดทุน
เม่ือมีการขายกิจการ 
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ในการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยท่ีก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยท่ีหน่วยนั้นอาจจะ
เป็นหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมกนัซ่ึงคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากการรวมธุรกิจ ซ่ึงค่าความนิยมเกิดข้ึนจากส่วนงานปฏิบติัการ
ท่ีระบุได ้

2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

2.12 สิทธิการเช่า 
 

สิทธิการเช่า หมายถึง ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ท่ีไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละตดัจาํหน่ายโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า สิทธิการเช่าจะไม่
มีการเปล่ียนแปลงมูลค่าใหม่ แต่จะมีการทบทวนราคาตามบญัชีใหม่ในแต่ละปีและปรับปรุงหากการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 
 

2.13 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 
 

ค่าสัญญาสิทธ์ิ 
 

รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิบตัร เคร่ืองหมายทางการคา้ และใบอนุญาตของแฟรนชายส์ต่าง ๆ บนัทึกไวเ้ป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
และตดัจาํหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรง ตลอดอายุสัญญาเป็นระยะเวลา 10 ปี สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวจะไม่มีการตีราคาเพิ่ม แต่จะมี 
การทบทวนราคาตามบญัชีใหม่ในแต่ละปีและปรับปรุงหากการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 
 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยท่ีซ้ือมามีลกัษณะเฉพาะบนัทึกเป็นสินทรัพยโ์ดยคาํนวณจากตน้ทุนในการได้มาและการ
ดาํเนินการใหโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถนาํมาใชง้านไดต้ามประสงค ์โดยจะตดัจาํหน่ายตลอดอายปุระมาณการใหป้ระโยชน์
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี 
 

ตน้ทุนท่ีใช้ในการบาํรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดข้ึน ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการพฒันาท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงซ่ึงกลุ่มบริษทัเป็นผูดู้แล จะรับรู้เป็นสินทรัพย ์
ไม่มีตวัตนเม่ือเป็นไปตามขอ้กาํหนดทุกขอ้ดงัน้ี 
 

 มีความเป็นไปไดท้างเทคนิคท่ีกิจการจะทาํสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนใหเ้สร็จสมบูรณ์เพื่อนาํมาใชป้ระโยชน์หรือขายได ้
 ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะทาํสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนใหเ้สร็จสมบูรณ์และนาํมาใชป้ระโยชน์หรือขาย 
 กิจการมีความสามารถท่ีจะนาํสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนั้นมาใชป้ระโยชน์หรือขาย 
 สามารถแสดงวา่โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นใหผ้ลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอยา่งไร 
 มีความสามารถในการจดัหาทรัพยากรดา้นเทคนิค ดา้นการเงิน และดา้นอ่ืนไดเ้พียงพอท่ีจะนาํมาใชเ้พื่อทาํใหก้ารพฒันาเสร็จส้ิน

สมบูรณ์ และนาํสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมาใชป้ระโยชน์หรือนาํมาขายได ้
 กิจการมีความสามารถท่ีจะวดัมูลค่าของรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการพฒันาไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 

2.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

สินทรัพยท่ี์มีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั (เช่น ค่าความนิยม) ซ่ึงไม่มีการตดัจาํหน่ายจะถูกทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจาํทุกปี 
สินทรัพยอ่ื์นท่ีมีการตดัจาํหน่ายจะมีการทบทวนการดอ้ยค่า เม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีว่าราคาตามบญัชีอาจสูงกว่ามูลค่า 
ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เม่ือราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน  
ซ่ึงหมายถึงจาํนวนท่ีสูงกวา่ระหวา่งมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายเทียบกบัมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยท่ีเลก็ท่ีสุด
ท่ีสามารถแยกออกมาได ้เพื่อวตัถุประสงคข์องการประเมินการดอ้ยค่า สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยม
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ซ่ึงรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าไปแลว้ จะถูกประเมินความเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.15 สัญญาเช่าระยะยาว 

 
กรณทีีก่ลุ่มบริษทัเป็นผู้เช่า 
 
สัญญาระยะยาวเพ่ือเช่าสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั้น 
ถือเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดงักล่าว (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจากผูใ้หเ้ช่า) จะบนัทึกในกาํไร
หรือขาดทุนโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านั้น 
 
สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ซ่ึงผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตาม
สญัญาเช่า แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากวา่  
 
จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใชจ่้ายทางการเงินเพื่อให้ไดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้งอยู ่ 
โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่าย 
จะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสญัญาเช่าเพื่อทาํใหอ้ตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสาํหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน
ท่ีเหลืออยู่ สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า 
แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่ 
 
กรณทีีก่ลุ่มบริษทัเป็นผู้ให้เช่า 
 
สินทรัพยท่ี์ใหเ้ช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบนัทึกเป็นลูกหน้ีสัญญาเช่าทางการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่า 
ผลต่างระหวา่งยอดรวมของลูกหน้ีเบ้ืองตน้กบัมูลค่าปัจจุบนัของลูกหน้ีบนัทึกเป็นรายไดท้างการเงินคา้งรับ รายไดจ้ากสัญญาเช่าระยะยาว
รับรู้ตลอดอายขุองสญัญาเช่าโดยใชว้ธีิเงินลงทุนสุทธิซ่ึงสะทอ้นอตัราผลตอบแทนคงท่ีทุกงวด ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีรวมอยูใ่นการ
วดัมูลค่าลูกหน้ีสญัญาเช่าทางการเงินเร่ิมแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจากรายไดต้ลอดอายขุองสญัญาเช่า 
 
สินทรัพยท่ี์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรวมแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินในส่วนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และตดัค่าเส่ือมราคา
ตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยด์ว้ยเกณฑเ์ดียวกนักบัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
รายไดค่้าเช่า (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดจ่้ายใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า) รับรู้ดว้ยวธีิเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการใหเ้ช่า 
 

2.16 เงนิกู้ยมื 
 
เงินกู้ยืมรับรู้เร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีได้รับหักด้วยตน้ทุนการจดัทาํรายการท่ีเกิดข้ึนในเวลาต่อมา เงินกู้ยืม 
วดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทน (หกัดว้ยตน้ทุนการจดัทาํ
รายการท่ีเกิดข้ึน) เม่ือเทียบกบัมูลค่าท่ีจ่ายคืนเพื่อชาํระหน้ีนั้นจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จตลอดช่วงเวลาการกูย้มื 
 
เงินกูย้ืมจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเม่ือกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิอนัปราศจากเง่ือนไขให้เล่ือนชาํระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  
12 เดือน นบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.17 ผลประโยชน์พนักงาน 

 
กลุ่มบริษทัจดัให้มีทั้งโครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชน์ สําหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการบาํเหน็จบาํนาญ 
ท่ีไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซ่ึงจะกาํหนดจาํนวนเงินผลประโยชน์ท่ีพนักงานจะไดรั้บเม่ือเกษียณอายุ โดยส่วนใหญ่จะข้ึนอยู่กบั 
หลายปัจจยั เช่น อาย ุจาํนวนปีท่ีใหบ้ริการ และ ค่าตอบแทน 
 
หน้ีสินสาํหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลา
รายงานหกัดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ และ ปรับปรุงดว้ยตน้ทุนบริการในอดีตท่ียงัไม่รับรู้ ภาระผกูพนัน้ีคาํนวณโดย 
นักคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระทุกปีด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ซ่ึงมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะ
ประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช ้อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบั
สกลุเงินท่ีจะจ่ายภาระผกูพนั และวนัครบกาํหนดของหุน้กูใ้กลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งชาํระภาระผกูพนักองทุนบาํเหน็จบาํนาญ 
 
ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่การเปล่ียนแปลงโครงการผลประโยชน์นั้นจะมีเง่ือนไขซ่ึงผูกกบั
ระยะเวลาท่ีพนักงานยงัคงตอ้งให้บริการตามท่ีกาํหนด (ระยะเวลาการให้สิทธ์ิ) ซ่ึงในกรณีน้ีตน้ทุนการให้บริการในอดีตจะถูก 
ตดัจาํหน่ายโดยวธีิเส้นตรงตลอดระยะเวลาการใหสิ้ทธ์ิ 
 
กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเกิดข้ึนจากการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐานจะตอ้ง
รับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ภายใตก้าํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิด 
 
สาํหรับโครงการสมทบเงิน กลุ่มบริษทัจดัใหมี้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพซ่ึงเป็นแผนการจ่ายสมทบตามท่ีกาํหนดไว ้สินทรัพยข์องกองทุน
สํารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกไปจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั และมีการบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอก กองทุนสํารองเล้ียงชีพ
ไดรั้บเงินสะสมเขา้กองทุนจากพนกังานและเงินสมทบจากกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการนั้น 
 

2.18 ประมาณการหนีสิ้น 
 
กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสิน (ซ่ึงไม่รวมถึงประมาณการหน้ีสินสําหรับผลตอบแทนพนักงาน) อนัเป็นภาระผูกพนัใน
ปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงท่ีจดัทาํไว ้อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงการชาํระภาระผูกพนันั้นมีความ
เป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลให้บริษทัตอ้งสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการท่ีน่าเช่ือถือของจาํนวนท่ีตอ้งจ่าย  
ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าประมาณการหน้ีสินเป็นรายจ่ายท่ีจะไดรั้บคืน กลุ่มบริษทัจะบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากเม่ือคาดว่า
น่าจะไดรั้บรายจ่ายนั้นคืนอยา่งแน่นอน 
 

2.19 ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี 
 

กลุ่มบริษทัไม่รับรู้ภาษีเงินได้คา้งจ่ายและภาษีเงินได้คา้งรับท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และมูลค่าตามงบการเงิน ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีสาํคญัเกิดจากค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ การตีราคาใหม่
ของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน ยอดยกมาของผลขาดทุนทางภาษี และผลต่างระหว่างมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยท่ี์ไดม้าและฐานภาษี 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.20 ทุนเรือนหุ้น 
 

หุน้สามญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของผูถื้อหุน้   
 
ตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึนเก่ียวกบัการออกหุ้นใหม่หรือสิทธิในการซ้ือขายหุ้นท่ีจ่ายออกไปโดยไม่รวมถึงกรณีการรวมธุรกิจ แสดงรายการ
ดงักล่าวดว้ยจาํนวนเงินสุทธิจากภาษีไวเ้ป็นรายการหกัในส่วนของผูถื้อหุน้ โดยนาํไปหกัจากส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการออกหุน้  
 
ส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายออกไปและเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการท่ีบริษทัใดก็ตามในกลุ่มบริษทัซ้ือคืนหุ้นสามญัของบริษทัซ่ึงรวมถึงตน้ทุน
เพิ่มเติมท่ีจ่ายออกไปภายนอกสุทธิจากภาษีเงินไดแ้ลว้ จะรับรู้เป็นหุ้นทุนซ้ือคืนและแสดงเป็นรายการหกัจากยอดรวมของส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ของบริษทัจนกวา่หุน้ทุนซ้ือคืนดงักล่าวจะถูกยกเลิกไปหรือจาํหน่ายใหม่ ส่ิงตอบแทนใดๆ ท่ีไดรั้บจากการขายหรือนาํหุน้ทุน
ซ้ือคืนออกจาํหน่ายใหม่สุทธิจากตน้ทุนเพิ่มเติมท่ีจ่ายออกไปภายนอกสุทธิจากผลกระทบของภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง จะแสดงรวมไวใ้น
ส่วนของผูถื้อหุน้ 

 
2.21 การรับรู้รายได้ 

 
รายไดใ้นกิจการโรงแรมจากค่าห้อง ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และรายไดค่้าบริการอ่ืน บนัทึกเป็นรายไดเ้ม่ือแขกเขา้พกัในห้อง มีการ
ขายอาหารและเคร่ืองด่ืมและเม่ือมีการใหบ้ริการแลว้ 
 
รายไดใ้นกิจการร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมจากธุรกิจอาหาร บนัทึกเป็นรายไดเ้ม่ือมีการขายอาหารและเคร่ืองด่ืมใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ 
 
รายไดจ้ากการลงทุนประกอบดว้ยรายไดค่้าเช่าจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน เงินปันผลและดอกเบ้ียรับจากการลงทุนและเงินฝาก
ธนาคาร 
 
รายไดค่้าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า ค่าใชจ่้ายเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน
เป็นการเฉพาะเพื่อใหเ้กิดสญัญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญา ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลา
บญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดข้ึน 
 
เงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล  
 
ดอกเบ้ียรับบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง   

 
2.22 การจ่ายเงนิปันผล 
 

เงินปันผลท่ีจ่ายไปยงัผูถื้อหุน้ของบริษทัจะรับรู้ในดา้นหน้ีสินในงบการเงินของกลุ่มบริษทัในรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้
ของบริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลนั้น 
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงนิ 

 
3.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงนิ 

 
กิจกรรมของกลุ่มบริษทัยอ่มมีความเส่ียงทางการเงินท่ีหลากหลายซ่ึงไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและ 
การเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย แผนการจดัการความเส่ียงโดยรวมของกลุ่มบริษทัจึงแสวงหาวธีิการลดผลกระทบท่ีทาํใหเ้สียหายต่อผล
การดาํเนินงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัให้เหลือน้อยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได้ กลุ่มบริษทัจึงใช้เคร่ืองมือทางการเงิน ตัวอย่างเช่น  
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย เพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน  
 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
 
รายไดแ้ละกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่ไม่ข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัไม่มี
สินทรัพยท่ี์ต้องอ้างอิงอตัราดอกเบ้ียอย่างมีนัยสําคญั นโยบายของกลุ่มบริษทัคือ การทาํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียทาํให ้
กลุ่มบริษทัตกลงกบัคู่สัญญาท่ีจะแลกเปล่ียนผลต่างระหว่างจาํนวนเงินตามดอกเบ้ียคงท่ีกบัตามอตัราดอกเบ้ียลอยตวัในช่วงเวลา 
ท่ีกาํหนดไว ้(โดยส่วนมากจะเป็นรายไตรมาส) โดยอา้งอิงจากจาํนวนฐานท่ีใชเ้ป็นเกณฑค์าํนวณเงินตน้ตามท่ีตกลงกนัไว ้และรับรู้
ส่วนต่างท่ีจะตอ้งจ่ายตามสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียไวเ้ป็นส่วนประกอบของดอกเบ้ียจ่ายตลอดระยะเวลาตามขอ้ตกลงพร้อมกบั
รับรู้รายการกาํไรและรายการขาดทุนจากการยกเลิกขอ้ตกลงก่อนถึงเวลาท่ีกาํหนดในสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียหรือจากการจ่าย
ชาํระเงินกูย้มืไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน 
 
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 
 
บริษทัลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีอยูใ่นต่างประเทศสองแห่งซ่ึงสินทรัพยสุ์ทธิมีความเส่ียงจากการแปลงค่า อยา่งไรก็ตามกลุ่มบริษทัไม่ได้
ทาํสญัญาแลกเปล่ียนล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 
 

3.2 การบญัชีสําหรับอนุพนัธ์ทีเ่ป็นเคร่ืองมอืทางการเงนิและกจิกรรมป้องกนัความเส่ียง 
 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียช่วยป้องกนักลุ่มบริษทัจากความเคล่ือนไหวของอตัราดอกเบ้ีย ส่วนต่างท่ีจะตอ้งจ่ายหรือท่ีจะไดรั้บ
จากสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียรับรู้เป็นส่วนประกอบของรายไดด้อกเบ้ียหรือดอกเบ้ียจ่ายตลอดอายขุองสัญญา รายการกาํไรและ
รายการขาดทุนจากการเลิกสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียก่อนกาํหนดหรือจากการจ่ายชาํระเงินกูย้มืจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
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4 ประมาณการทางบญัชีทีสํ่าคญั และข้อสมมติฐาน 

 
กลุ่มบริษทัมีการประมาณการทางบญัชี และใชข้อ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบญัชีอาจไม่ตรงกบั 
ผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมาณทางการบญัชีท่ีสําคญัและขอ้สมมติฐานท่ีมีความเส่ียงอย่างเป็นสาระสําคญัท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุง 
ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงัน้ี 
 
(ก) ประมาณการการด้อยค่าของค่าความนิยม และเงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 
กลุ่มบริษทัทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี ตามท่ีไดก้ล่าวในหมายเหตุขอ้ 2.14 รวมถึงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยมูลค่าท่ีคาดวา่
จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด พิจารณาจากการคาํนวณมูลค่าจากการใช ้การคาํนวณดงักล่าวอาศยัการประมาณการ  
 

(ข) ภาระผูกพนับาํเหน็จบาํนาญ 
 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนับาํเหน็จบาํนาญข้ึนอยู่กับหลายปัจจัยท่ีใช้ในการคาํนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยัโดยมี 
ขอ้สมมติฐานหลายตวั รวมถึงขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัราคิดลด การเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติฐานเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อมูลค่า
ของภาระผกูพนับาํเหน็จบาํนาญ 
 
กลุ่มบริษทัไดพ้ิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในแต่ละปี ซ่ึงไดแ้ก่อตัราดอกเบ้ียท่ีควรจะใชใ้นการกาํหนดมูลค่าปัจจุบนัของประมาณ
การกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายภาระผกูพนับาํเหน็จบาํนาญ ในการพิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมกลุ่มบริษทัพิจารณาใชอ้ตัรา
ผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกลุเงินเดียวกบัสกลุเงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุและมีอายคุรบ
กาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งจ่ายชาํระภาระผกูพนับาํเหน็จบาํนาญท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ขอ้สมมติฐานหลกัอ่ืนๆ สาํหรับภาระผกูพนับาํเหน็จบาํนาญอา้งอิงกบัสถานการณ์ปัจจุบนัในตลาด ขอ้มูลเพิม่เติมเปิดเผยในหมายเหตุ 23 
 

5 การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 
วตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัในการบริหารทุนของบริษทันั้นเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัเพื่อ
สร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพื่อลดตน้ทุนของ
เงินทุน 
 
ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษทัอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ การคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ การออกหุน้ใหม่ 
หรือการขายทรัพยสิ์นเพื่อลดภาระหน้ีสิน 
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6 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

 
กลุ่มบริษทัไดน้าํเสนอรายงานทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ รูปแบบหลกัในการรายงานส่วนงานธุรกิจพิจารณาจากระบบการบริหาร 
การจดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน 
 
การกาํหนดราคาระหวา่งส่วนงานอยูบ่นเง่ือนไขท่ีตกลงร่วมกนัทั้งสองฝ่าย 
 
ผลได้ (เสีย) สินทรัพย์และหน้ีสินตามส่วนงาน รวมรายการท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับส่วนงาน หรือท่ีสามารถปันส่วนให้กับส่วนงานได ้
อยา่งสมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียหรือเงินปันผลทั้งส่วนของสินทรัพยแ์ละรายได ้เงินใหกู้ย้มื
ท่ีมีดอกเบ้ีย เงินกูย้มืและดอกเบ้ียจ่าย และสินทรัพยแ์ละค่าใชจ่้ายของกิจการโดยรวม 
 
6.1 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงานธุรกจิ 

 
บริษทัและบริษทัยอ่ยเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
 
ส่วนงาน 1  ส่วนงานโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ส่วนงาน 2  ส่วนงานการขายอาหารและไอศกรีม 

 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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6 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 
6.1 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงานธุรกจิ (ต่อ) 

 
รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจากส่วนงานทางธุรกิจในขอ้มูลทางการเงินรวมสาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 มีดงันี้ 
 
 หน่วย : ล้านบาท 

 ส่วนงานโรงแรม ส่วนงานการขาย รวมส่วนงาน ตัดรายการ   
 และบริการทีเ่กีย่วข้องกนั อาหารและไอศกรีม 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 ้ 6,376 4,782 8,342 6,569 14,718 11,351 (214) (74) 14,504 11,277
ดอกเบี้ยรับ 372 306 5 9 377 315 (344) (296) 33 19
รายไดอ้ื่น 898 618 98 51 996 669 (153) (391) 843 278

รวมรายได้ 7,646 5,706 8,445 6,629 16,091 12,335 (711) (761) 15,380 11,574 
           
ตน้ทุนขาย 4,285 3,634 4,544 3,516 8,829 7,150 (159) (166) 8,670 6,984
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 1,445 908 2,867 2,118 4,312 3,026 (560) (262) 3,752 2,764
ค่าใชจ้่ายอื่น 369 361 331 295 700 656 (6) (11) 694 645 

รวมค่าใช้จ่าย 6,099 4,903 7,742 5,929 13,841 10,832 (725) (439) 13,116 10,393 
           
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน 59 78 - - 59 78 - - 59 78 

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 1,606 881 703 700 2,309 1,581 14 (322) 2,323 1,259 
ตน้ทุนทางการเงิน (821) (705) (9) (4) (830) (709) 344 295 (486) (414) 
ภาษีเงินได ้ (68) (46) (145) (209) (213) (255) - - (213) (255) 

กาํไรสําหรับปี 717 130 549 487 1,266 617 358 (27) 1,624 590 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 

 

36 

6 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 
6.2 ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงานภูมศิาสตร์ 

 
กลุ่มบริษทัไดมี้การจดัการส่วนงานธุรกิจทัว่โลกในลกัษณะเดียวกนั ส่วนงานธุรกิจเหล่าน้ีดาํเนินงานใน เขตภูมิศาสตร์หลกั มีดงัน้ี 
 
ประเทศไทย เป็นประเทศแม่ท่ีบริษทัใหญ่ตั้งอยู่และดาํเนินงานทางธุรกิจเป็นหลกัของบริษทั ขอบเขตการดาํเนินงานหลกัใน 
เขตภูมิศาสตร์น้ีประกอบดว้ย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ธุรกิจการผลิต และธุรกิจการจดัการ 
 
ประเทศสาธารณรัฐมลัดีฟส์ กิจกรรมหลกัคือ ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจสปา 
 

 ล้านบาท 
 รายได้ ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน สินทรัพย์รวม 

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

ประเทศไทย 15,311 11,574 1,666 590 25,658 21,684 
ประเทศมลัดีฟส์ 70 - (41) - 2,972 - 
รายการระหวา่งกนั (1) - (1) - (873) - 

 15,380 11,574 1,624 590 27,757 21,684 

 
7 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินสดในมือ 56,895,096 49,396,839 1,826,400 2,305,500 
เงินฝากธนาคาร 296,390,740 186,545,146 18,227,482 3,694,948 
เงินลงทุนระยะสั้นซ่ึงมีอายไุม่เกิน 3 เดือน 2,995,313 - - - 

ตัว๋แลกเงิน - 80,000,000 - - 

 356,281,149 315,941,985 20,053,882 6,000,448 

 
ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารมีอตัราถวัเฉล่ียประมาณร้อยละ 0.8 ถึงร้อยละ 2.1 ต่อปี (พ.ศ. 2554 : ร้อยละ 0.5 ถึงร้อยละ 1.5 ต่อปี) 
 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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8 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 
   

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืน 467,618,108 267,721,126 104,993,004 68,257,357 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (3,824,331) (2,752,601) (651,700) (1,070,450) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 463,793,777 264,968,525 104,341,304 67,186,907 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 85,988,549 47,017,744 25,416,766 41,446,635 
เงินจ่ายล่วงหนา้ใหผู้ข้ายวตัถุดิบ 32,309,628 30,329,961 - - 
รายไดค้า้งรับ 11,000,636 53,066,423 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน 179,513,485 143,796,047 13,161,677 45,230,634 

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 33) 63,531,938 107,788,208 171,587,270 56,523,099 

 836,138,013 646,966,908 314,507,017 210,387,275 

 
ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม สามารถวเิคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 328,051,340 203,258,080 73,144,326 56,876,760 
เกินกาํหนดชาํระ:     
ไม่เกิน 3 เดือน 86,791,582 36,795,363 24,135,557 7,633,470 
3 - 6   เดือน 37,152,318 11,299,567 5,233,826 1,722,302 
6 - 12 เดือน 3,075,568 7,058,139 771,875 781,875 

เกินกวา่ 12 เดือน 12,547,300 9,309,977 1,707,420 1,242,950 

 467,618,108 267,721,126 104,993,004 68,257,357 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (3,824,331) (2,752,601) (651,700) (1,070,450) 

 463,793,777 264,968,525 104,341,304 67,186,907 

 
 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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9 สินค้าคงเหลอื 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

อาหารและเคร่ืองด่ืม 56,986,826 45,600,844 14,125,358 13,211,530 
วตัถุดิบ 328,625,537 294,333,408 - - 
งานระหวา่งทาํ 1,784,510 1,821,560 - - 
สินคา้สาํเร็จรูป 5,451,171 287,492 - - 
วสัดุส้ินเปลือง 68,987,899 51,192,908 7,205,020 5,454,765 

อ่ืนๆ 14,846,601 10,481,612 1,934,526 2,423,173 

 476,682,544 403,717,824 23,264,904 21,089,468 

หกั ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั (3,298,050) (3,827,411) - (444,716) 

 473,384,494 399,890,413 23,264,904 20,644,752 

 
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายและรวมอยูใ่นตน้ทุนขายเป็นจาํนวน 3,815 ลา้นบาท (พ.ศ. 2554 : 2,992 ลา้นบาท) 
 

10 สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลถูกหกั ณ ท่ีจ่ายและ     
   ลูกหน้ีภาษีมูลค่าเพิ่ม 98,415,813 111,639,665 12,580,372 11,169,025 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,295,845 2,235,633 651,620 1,856,948 
เงินประกนั 14,062,057 48,091,285 - - 
วสัดุสาํนกังาน 13,674,311 30,329,961 - - 

อ่ืน ๆ 41,723,032 40,145,435 - - 

 169,171,058 232,441,979 13,231,992 13,025,973 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม และส่วนได้เสียในส่วนได้เสียในการร่วมค้า 

 

ก) เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 บาท บาท 
   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,274,695,445 4,211,489,748 
ซ้ือเงินลงทุน 8,500,000 945,375,000 
ขายคืน - (250,000) 
ลดทุน - (862,499,303) 
โอนจากส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้  (หมายเหตุ 11 ข) 359,187,116 - 

รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม (19,420,000) (19,420,000) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 4,622,962,561 4,274,695,445 
 

เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555 บริษทัไดล้งทุนในบริษทั โคซ่ี โฮเต็ล จาํกดั จาํนวน  300,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าตราไว ้100 บาทต่อหุ้น  
(เรียกชาํระแลว้ 25 บาทต่อหุ้น) จาํนวนรวมทั้งส้ิน 7.5 ลา้นบาท โดยถือสัดส่วนจาํนวนร้อยละ 100 บริษทัไดช้าํระค่าหุ้นแลว้ เม่ือวนัท่ี  
23 สิงหาคม พ.ศ. 2555 
 

เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2555 บริษทัไดล้งทุนในบริษทั เซ็นทารา อิมพอร์ต-เอก็ซพอร์ต จาํกดั จาํนวน 100,000 หุน้ ซ่ึงมีมูลค่าตราไว ้
10 บาทต่อหุน้ (เรียกชาํระแลว้  10 บาทต่อหุน้) จาํนวนรวมทั้งส้ิน 1.0 ลา้นบาท โดยถือสัดส่วนจาํนวนร้อยละ 100 บริษทัไดช้าํระค่าหุน้แลว้ 
เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555 
 

เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2554 บริษทั เซ็นทรัล โฮเต็ล แมนเนชเมน้ท ์จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชย ์ จาํนวน 7,500,000 
หุน้ ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไว ้100 บาท ต่อหุน้ จาํนวนรวมทั้งส้ิน 750 ลา้นบาท  
 

เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2554 บริษทั เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชย ์จาํนวน  1,125,000 หุน้ ซ่ึงมี
มูลค่าท่ีตราไว ้100 บาท ต่อหุน้ จาํนวนรวมทั้งส้ิน 112.5 ลา้นบาท 
 

เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554 บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด ์จาํกดั ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจากจาํนวน 10,000,000 หุน้เป็น 20,000,000 หุน้ 
โดยมีมูลค่าท่ีตราไว ้100 บาท ต่อหุ้น (เรียกชาํระร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียนท่ีเพิ่มทุน) จาํนวนรวมทั้งส้ิน 800 ลา้นบาท โดยถือสัดส่วน
จาํนวนร้อยละ 100 บริษทัไดช้าํระค่าหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2554 
 

เม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม 2554 บริษทั เอส.พี.เรียลต้ี หาดฝร่ัง รีสอร์ท จาํกดั ไดเ้รียกชาํระค่าหุน้เพิ่มเติมในจาํนวน 885,000 หุน้ ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตรา
ไว ้100 บาท ต่อหุน้ เรียกชาํระ 75 บาท ต่อหุน้ จาํนวนรวมทั้งส้ิน 66.3 ลา้นบาท โดยบริษทัถือสัดส่วนจาํนวนร้อยละ 100 บริษทัไดบ้นัทึก
รายการเจา้หน้ีค่าหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
 

เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2554 บริษทั ทริปเปิลไนน์ เดคคอร์ จาํกดั ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียน เป็นจาํนวน 800,000 หุน้ โดยมีมูลค่าท่ีตราไว ้100 
บาท ต่อหุน้ (เรียกชาํระเตม็มูลค่า) และบริษทัไดล้งทุนเพิ่มเติมในหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวเป็นจาํนวนรวมทั้งส้ิน 79 ลา้นบาท โดยมีสัดส่วนการ
ถือหุน้ร้อยละ 100 
 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2554 บริษทัไดข้ายคืนเงินลงทุนในบริษทั เอส.พี.เรียลต้ี ลนัตาบีช จาํกดั ใหแ้ก่ บริษทั เซ็นทรัลกระบ่ีเบยรี์สอร์ท 
จาํกดั จาํนวน 10,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไว ้100 บาท ต่อหุ้น (เรียกชาํระแลว้ 25 บาท ต่อหุ้น) จาํนวนรวมทั้งส้ิน 0.25 ลา้นบาท 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม และส่วนได้เสียในส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 

 
ก) เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

  สัดส่วนความเป็นเจ้าของ สิทธิออกเสียง 

  ร้อยละ (ถ้าแตกต่างจากสัดส่วนความเป็นเจ้าของ) 

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

บริษทัย่อย      
บริษทั เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จาํกดั ประเทศไทย 100.0 100.0 - - 
บริษทั เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จาํกดั ประเทศไทย 100.0 100.0 - - 
บริษทั เซ็นทรัลกระบ่ีเบยรี์สอร์ท จาํกดั ประเทศไทย 100.0 100.0 - - 
บริษทั เซ็นทรัลหวัหินบีชรีสอร์ท จาํกดั ประเทศไทย 63.9 63.9 - - 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด ์จาํกดั ประเทศไทย 100.0 100.0 - - 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเกาะกดู จาํกดั ประเทศไทย 100.0 100.0 - - 
บริษทั เซ็นทรัลโฮเตล็แมนเนชเมน้ท ์จาํกดั ประเทศไทย 100.0 100.0 - - 
บริษทั เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั ประเทศไทย 100.0 100.0 - - 
บริษทั ทริปเปิลไนน์ เดคคอร์ จาํกดั ประเทศไทย 100.0 100.0 - - 
บริษทั เซ็นทรัลสมุยโฮเตล็แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ประเทศไทย 100.0 100.0 - - 
บริษทั เซ็นทาราอินเตอร์เนชัน่แนล      
   แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ประเทศไทย 100.0 100.0 - - 
บริษทั เอส. พี. เรียลต้ี หาดฝร่ัง รีสอร์ท จาํกดั ประเทศไทย 100.0 100.0 - - 
บริษทั เอส. พี. เรียลต้ี พทัยา บีช จาํกดั ประเทศไทย 100.0 100.0 - - 
บริษทั เซ็นวารี เฮลต้ี สปา จาํกดั ประเทศไทย 100.0 100.0 - - 
บริษทั เซ็นทรัล บางกอกคอนเวนชัน่      
   และเอก็ซิบิชัน่ จาํกดั ประเทศไทย 100.0 100.0 - - 
บริษทั เซ็นทาราอินเตอร์เนชัน่แนล      
   แมนเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั ประเทศไทย 100.0 100.0 - - 
บริษทั โรงแรมกะรนภูเกต็ จาํกดั  ประเทศไทย 83.9* - - - 
บริษทั โคซ่ี โฮเตล็ จาํกดั ประเทศไทย 100.0 - - - 
บริษทั เซ็นทารา อิมพอร์ต-เอก็ซพอร์ต จาํกดั ประเทศไทย 100.0 - - - 
กองทุนรวม      
กองทุนรวมไทยพฒันา 2  23.9 23.9 100.0 100.0 

 
* โดยการถือหุน้ทางตรงและทางออ้ม 
 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม และส่วนได้เสียในส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ข) เงนิลงทุนในบริษทัร่วมและส่วนได้เสียในส่วนได้เสียในการร่วมค้า 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,235,268,146 1,079,330,605 1,045,204,788 1,045,204,788 
ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 59,088,709 77,982,693 - - 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในเงินลงทุน 70,706,677 - - - 
ลงทุนเพิ่ม 756,174,960 154,361,144 179,187,116 - 
ปรับปรุงมูลค่าราคายติุธรรมของเงินลงทุน 312,138,587 - - - 
เปล่ียนสถานะ/โอนไปเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     
   (หมายเหตุ 11 ก) (1,437,433,711) - (359,187,116) - 

เงินปันผลรับ (71,492,030) (76,406,296) - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 924,451,338 1,235,268,146 865,204,788 1,045,204,788 

 
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 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ) และ 77.12 ลา้นบาท (2.5 ลา้นเหรียญสหรัฐ) ตามลาํดบั โดยถือสดัส่วนจาํนวนร้อยละ 50.00 
 
เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือกิจการในสัดส่วนเพิ่มเติมร้อยละ 33.92 (เดิมถือหุน้ร้อยละ 50.00) ของบริษทัโรงแรม
กะรนภูเก็ต จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 179.19 ลา้นบาท ทาํให้สัดส่วนของการลงทุนรวมคิดเป็นร้อยละ 83.92 เงินลงทุนในบริษทัโรงแรมกะรน 
ภูเก็ต จาํกดั ได้เปล่ียนสถานะจากส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้เป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัท่ีกลุ่มบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมบริษทั
ดงักล่าว 
 
เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือกิจการในสัดส่วนเพิ่มเติมร้อยละ 25.00 (เดิมถือหุ้นทางตรงร้อยละ 50.00) ของ Centara 
Maldives Pvt. Ltd. เป็นจาํนวนเงิน 157.38 ลา้นบาท (5 ลา้นเหรียญสหรัฐ) ทาํใหส้ัดส่วนของการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 75.00 เงินลงทุนใน Centara 
Maldives Pvt. Ltd. ไดเ้ปล่ียนสถานะจากส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีกลุ่มบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมบริษทั
ดงักล่าว 
 
เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือกิจการในสัดส่วนเพิ่มเติมร้อยละ 49.00 (เดิมถือหุ้นทางตรงร้อยละ 25.00) ของ R.M.L. 
Leisure Pvt. Ltd. เป็นจาํนวนเงิน 264.60 ลา้นบาท (8.6 ลา้นเหรียญสหรัฐ) ทาํใหส้ัดส่วนของการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 74.00 เงินลงทุนใน R.M.L. 
Leisure Pvt. Ltd. ไดเ้ปล่ียนสถานะจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีกลุ่มบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมบริษทั
ดงักล่าว 
 
เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน พ.ศ. 2554 กลุ่มบริษทัไดล้งทุนใน Centara Maldives Pvt. Ltd. จาํนวน 10,000,000 หุ้น (ทุนจดทะเบียนทั้งหมด 
20,000,000 หุน้) ซ่ึงเป็นมูลค่าตราไว ้1 เหรียญสหรัฐต่อหุน้ (เรียกชาํระแลว้ 0.5 เหรียญสหรัฐต่อหุน้) จาํนวนรวมทั้งส้ิน 154.4 ลา้นบาท (5 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ) โดยถือสดัส่วนจาํนวนร้อยละ 50.00 บริษทัไดช้าํระค่าหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 23 และ 28 กนัยายน พ.ศ. 2554 

 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 

 
ข) เงนิลงทุนในบริษทัร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 

 
รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ ณ วนัท่ี ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

  สัดส่วนความเป็นเจ้าของ สิทธิออกเสียง 

  ร้อยละ (ถ้าแตกต่างจากสัดส่วนความเป็นเจ้าของ) 

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

บริษัทร่วม      
กองทุนรวมสิทธิการเช่า      
   อสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและ      
   รีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ประเทศไทย 25.3 25.3 - - 
R.M.L. Leisure Pvt. Ltd. ประเทศมลัดีฟส์ - 25.0 - - 
      
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า      
บริษทั โรงแรมกะตะภูเกต็ จาํกดั ประเทศไทย 50.0 50.0 - - 
บริษทั โรงแรมกะรนภูเกต็ จาํกดั ประเทศไทย - 50.0* - - 
Centara Maldives Pvt. Ltd. ประเทศมลัดีฟส์ - 50.0 - - 

 
 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

  สัดส่วนความเป็นเจ้าของ สิทธิออกเสียง 

  ร้อยละ (ถ้าแตกต่างจากสัดส่วนความเป็นเจ้าของ) 

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

บริษัทร่วม      
กองทุนรวมสิทธิการเช่า      
   อสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและ      
   รีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ประเทศไทย 25.3 25.3 - - 
      
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า      
บริษทั โรงแรมกะตะภูเกต็ จาํกดั ประเทศไทย 50.0 50.0 - - 
บริษทั โรงแรมกะรนภูเกต็ จาํกดั ประเทศไทย - 50.0* - - 
      

* โดยการถือหุน้ทางตรงและทางออ้ม 
 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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12 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 
วธีิราคาทุน 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัที ่1 มกราคม      
ราคาทุน 643,284,205 618,100,232 367,489,498 347,384,498 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (135,655,529) (117,705,089) (38,987,151) (26,236,254) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 507,628,676 500,395,143 328,502,347 321,148,244 

     
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม     
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 507,628,676 500,395,143 328,502,347 321,148,244 
การซ้ือเพิ่มข้ึน - 25,183,973 - 20,105,000 
ค่าเส่ือมราคา (16,241,089) (17,950,440) (12,919,817) (12,750,897) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 491,387,587 507,628,676 315,582,530 328,502,347 

     
ณ วนัที ่31 ธันวาคม     
ราคาทุน 643,284,205 643,284,205 367,489,498 367,489,498 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (151,896,618) (135,655,529) (51,906,968) (38,987,151) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 491,387,587 507,628,676 315,582,530 328,502,347 

ราคายติุธรรม 3,643,000,000 3,643,000,000 1,673,671,200 1,673,671,200 

รายไดค่้าเช่า 114,612,529 114,612,529 50,333,333 50,333,333 

 
ค่าเส่ือมราคาแสดงไวใ้นตน้ทุนขายและบริหาร 
 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 มีมูลค่าสุทธิทางบญัชี 323.4 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะบริษทั 315.6 ลา้นบาท) 
ประเมินราคาโดยบริษทั บรูค เรียลเอสเตท จาํกดั ซ่ึงเป็นผูป้ระเมินราคาอิสระ ณ วนัท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 โดยพิจารณาราคาตลาดตาม
เกณฑข์องสินทรัพยท่ี์ใชง้านอยูใ่นปัจจุบนั ราคาประเมินมีมูลค่า 3,336 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะบริษทั 1,673.7 ลา้นบาท) อสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนท่ีเหลือ ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิทางบญัชี 168.0 ลา้นบาท ประเมินราคาโดยบริษทั อเมริกนั แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็น 
ผูป้ระเมินราคาอิสระ ณ วนัท่ี 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 โดยพิจารณาราคาตลาดตามเกณฑข์องสินทรัพยท่ี์ใชง้านอยูใ่นปัจจุบนั ราคาประเมินมีมูลค่า 
307 ลา้นบาท อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 รวมมีมูลค่าราคาประเมิน 3,643 ลา้นบาท 

 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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13 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

 งบการเงนิรวม 
     เครื่องตกแต่ง      

  ส่วนปรับปรุง อาคารและส่วน เครื่องจักรและ 
ติดตั้งและ
อุปกรณ์ เครื่องใช้ในการ ส่วนปรับปรุง  งานระหว่าง  

 ทีด่นิ ทีด่นิ ปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์ สํานักงาน ดาํเนินงาน สัญญาเช่า ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2554           
ราคาทุน/ราคาประเมิน 3,240,626,670 1,167,355,811 6,224,916,294 3,338,645,848 1,661,950,989 281,590,520 223,230,504 245,513,415 1,162,066,138 17,545,896,189 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม -  (151,760,001) (2,036,270,461) (1,588,897,307)  (976,283,420)  (2,220,767)  (23,148,064) (190,396,554) - (4,968,976,574) 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า -   (490,802)  (12,194,850)    (389,000)  (568,854) -  -  -  -  (13,643,506) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ   3,240,626,670    1,015,105,008    4,176,450,983    1,749,359,541       685,098,715   279,369,753    200,082,440      55,116,861    1,162,066,138 12,563,276,109 
           
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2554           
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ   3,240,626,670    1,015,105,008    4,176,450,983    1,749,359,541       685,098,715   279,369,753    200,082,440      55,116,861    1,162,066,138 12,563,276,109 
ซื้อสินทรัพย ์ 36,968,497 2,817,614 393,354,557  178,220,921 97,217,134 33,483,570 44,334,425 16,372,228 811,665,958 1,614,434,904 
สินทรัพยไ์ดม้าจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 4,300,149 62,962,410 113,290,026 - - - 3,109,042 183,661,627 
จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - -  1,292,877  (719,000)  (2,240,697) (26,958,679) -  (841,000) - (29,466,499) 
โอนมาจาก(ไป)บญัชีอื่น - 394,713,453 196,422,515 395,948,601 239,339,273  1,060,249 377,775,880 - (1,638,555,693)  (33,295,722) 
ค่าเสื่อมราคา - (60,438,448) (364,680,374)  (299,939,073)  (199,829,302)  (878,213) (37,156,904) (17,211,061) - (980,133,375) 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - - 2,003,400  (389,000)  (57,000) - - - - 1,557,400 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 3,277,595,167 1,352,197,627 4,409,144,107 2,085,444,400 932,818,149 286,076,680 585,035,841 53,437,028 338,285,445 13,320,034,444 
           
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2554            
ราคาทุน/ราคาประเมิน 3,277,595,167 1,564,886,878 6,708,534,249 4,004,433,770 2,186,015,967 289,174,525 645,342,529 246,968,983 338,285,445 19,261,237,513 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (212,198,449) (2,289,198,692) (1,918,989,370) (1,252,685,964) (3,097,845) (60,306,688) (193,531,955) - (5,930,008,963) 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า -  (490,802) (10,191,450) -   (511,854) - - - -  (11,194,106) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 3,277,595,167 1,352,197,627 4,409,144,107 2,085,444,400 932,818,149 286,076,680 585,035,841 53,437,028 338,285,445 13,320,034,444 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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13 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 งบการเงนิรวม 

     เครื่องตกแต่ง      

 
 

ส่วนปรับปรุง อาคารและส่วน เครื่องจักรและ 
ติดตั้งและ
อุปกรณ์ เครื่องใช้ในการ ส่วนปรับปรุง  งานระหว่าง  

 ทีด่นิ ทีด่นิ ปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์ สํานักงาน ดาํเนินงาน สัญญาเช่า ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555           
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 3,277,595,167 1,352,197,627 4,409,144,107 2,085,444,400 932,818,149 286,076,680 585,035,841 53,437,028 338,285,445 13,320,034,444 
ซื้อสินทรัพย ์ 93,464,948 9,520,441 387,595,206 238,319,310 119,209,800 68,215,109 3,566,344 27,762,076 835,278,091 1,782,931,325 
สินทรัพยไ์ดม้าจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย 402,002,406 6,121,377 2,247,034,670 141,498,567 86,688,752 22,722,793 - 12,826,328 232,973,046 3,151,867,939 
จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - -  (5,209,262)  (2,814,727)  (2,492,803)  (22,806,034) -  (1,717,041) -  (35,039,867) 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ  (18,020,340) -  - -  - - - - -  (18,020,340) 
จดัประเภทใหม่ 406,926 15,471,958 (3,476,916) (28,386,920) (6,606,605) (26,929,040)  (276,297) (15,892,654) 60,876,932 (4,812,616) 
โอนมาจาก(ไป)บญัชีอื่น 2,870,347 (1,080,104,621) 1,127,726,537 101,571,315 80,854,998 138,181 272,823,269 4,728,709  (511,816,965)  (1,208,230) 
ค่าเสื่อมราคา -  (31,200,300)  (430,137,751)  (334,576,314)  (221,846,756) (3,868,812) (57,089,687) (10,715,490) - (1,089,435,110) 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 784,446,357 76,097,417 1,259,304,439 - - - - - - 2,119,848,213 
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็น           
   เงินตราต่างประเทศ - - (1,510,227)  (140,484) (133,868)  (12,061) - (21,436) -  (1,818,076) 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า -   (490,802)  (30,884,194)  (89,207)  (686,554)  (543,330) -  -  -   (32,694,087) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 4,542,765,811 347,613,097 8,959,586,609 2,200,825,940 987,805,113 322,993,486 804,059,470 70,407,520 955,596,549 19,191,653,595 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555            
ราคาทุน/ราคาประเมิน 4,542,765,811 551,768,603 11,610,291,357 4,308,330,578 2,280,547,788 327,336,319 921,386,477 198,704,147 955,596,549 25,696,727,629 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม -  (203,664,704) (2,619,820,554) (2,107,415,431) (1,292,056,121) (3,799,503)  (117,327,007)  (128,296,627) - (6,472,379,947) 

หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า -  (490,802)  (30,884,194)  (89,207)  (686,554)  (543,330) -  -  -  (32,694,087) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ   4,542,765,811 347,613,097 8,959,586,609  2,200,825,940 987,805,113 322,993,486 804,059,470 70,407,520 955,596,549 19,191,653,595 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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13 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

  งบการเงนิเฉพาะบริษทั  

     เครื่องตกแต่ง      

  ส่วนปรับปรุง อาคารและส่วน เครื่องจักรและ 
ติดตั้งและ
อุปกรณ์ เครื่องใช้ในการ ส่วนปรับปรุง  งานระหว่าง  

 ทีด่นิ ทีด่นิ ปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์ สํานักงาน ดาํเนินงาน สัญญาเช่า ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
           

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2554           
ราคาทุน/ราคาประเมิน 772,116,599 323,890,260 2,002,154,168 1,015,414,105 329,464,359 99,566,055 153,707,301 88,977,042 285,175,044 5,070,464,933 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (37,806,418) (124,185,844) (174,604,346) (107,180,245) - (23,022,481) (75,030,984) - (541,830,318) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 772,116,599 286,083,842 1,877,968,324 840,809,759 222,284,114 99,566,055 130,684,820 13,946,058 285,175,044 4,528,634,615 
           

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2554           
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 772,116,599 286,083,842 1,877,968,324 840,809,759 222,284,114 99,566,055 130,684,820 13,946,058 285,175,044 4,528,634,615 
ซื้อสินทรัพย ์ - 457,900 17,689,800 10,319,603 12,832,290 7,943,393 42,922,720 10,591,066 397,129,913 499,886,685 
จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - - (243,642) (128,102) (9,630,252) - (922,835) - (10,924,831) 
จดัประเภทใหม่ - (67,100,284) (13,460,420) 35,444,930 13,678,262 (839,324) - - - (32,276,836) 
โอนมาจาก(ไป)บญัชีอื่น - 2,700,000 - 17,914,970 79,442,931 924,040 319,977,785 - (421,872,475) (912,749) 

ค่าเสื่อมราคา - (23,568,088) (29,542,241) (69,613,138) (33,668,162) - (30,161,331) (8,042,779) - (194,595,739) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 772,116,599 198,573,370 1,852,655,463 834,632,482 294,441,333 97,963,912 463,423,994 15,571,510 260,432,482 4,789,811,145 
           

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2554            
ราคาทุน/ราคาประเมิน 772,116,599 259,947,876 2,006,383,548 1,078,699,500 430,200,167 97,963,912 516,607,806 88,645,087 260,432,482 5,510,996,977 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (61,374,506) (153,728,085) (244,067,018) (135,758,834) - (53,183,812) (73,073,577) - (721,185,832) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 772,116,599 198,573,370 1,852,655,463 834,632,482 294,441,333 97,963,912 463,423,994 15,571,510 260,432,482 4,789,811,145 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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13 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

  งบการเงนิเฉพาะบริษทั  

     เครื่องตกแต่ง      

  ส่วนปรับปรุง อาคารและส่วน เครื่องจักรและ 
ติดตั้งและ
อุปกรณ์ เครื่องใช้ในการ ส่วนปรับปรุง  งานระหว่าง  

 ทีด่นิ ทีด่นิ ปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์ สํานักงาน ดาํเนินงาน สัญญาเช่า ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
           

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555           
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 772,116,599 198,573,370 1,852,655,463 834,632,482 294,441,333 97,963,912 463,423,994 15,571,510 260,432,482 4,789,811,145 
ซื้อสินทรัพย ์ - 1,800,196 1,640,865 20,227,927 12,954,115 14,954,895 2,964,460 - 75,941,707 130,484,165 
จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - - (1,655,487) (379,883) (8,622,922) - (870,428) - (11,528,720) 
จดัประเภทใหม่ - (8,623,022) 5,396,182 (7,045,007) (691,123) 539,133 (246,949) 309,421 (9,009,524) (19,370,889) 
โอนมาจาก(ไป)บญัชีอื่น 2,870,347 3,785,047 - 10,826,943 23,472,633 19,750 270,955,872 1,187,710 (316,816,151) (3,697,849) 
ค่าเสื่อมราคา - (20,874,743) (30,144,131) (70,426,417) (37,955,171) - (50,263,042) (1,893,968) - (211,557,472) 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 529,828,695 27,709,209 628,359,346 - - - - - - 1,185,897,250 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 1,304,815,641 202,370,057 2,457,907,725 786,560,441 291,841,904 104,854,768 686,834,335 14,304,245 10,548,514 5,860,037,630 
           

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555            
ราคาทุน/ราคาประเมิน 1,304,815,641 282,192,230 2,644,219,766 1,097,367,657 460,985,086 104,854,768 790,278,538 84,187,771 10,548,514 6,779,449,971 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (79,822,173) (186,312,041) (310,807,216) (169,143,182) - (103,444,203) (69,883,526) - (919,412,341) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,304,815,641 202,370,057 2,457,907,725 786,560,441 291,841,904 104,854,768 686,834,335 14,304,245 10,548,514 5,860,037,630 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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13 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 บริษทัและบริษทัยอ่ย 3 แห่งไดจ้าํนองท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีเป็นจาํนวน 4,284 ลา้นบาท 
(พ.ศ. 2554: 3,933 ลา้นบาท) เป็นหลกัประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน  
 
อาคารโรงแรม ส่ิงปลูกสร้างและส่วนติดตั้งเพิ่มเติมของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงคือ บริษทั เซ็นทรัลหวัหินบีชรีสอร์ท จาํกดั ไดใ้หเ้ป็นกรรมสิทธ์ิ
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ตามสญัญาเช่าท่ีดิน อาคารและทรัพยสิ์นของโรงแรมรถไฟหวัหิน 
 
ราคาทรัพยสิ์นก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเตม็จาํนวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านอยู ่ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 มีดงัน้ี 
 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 บาท บาท 
   

กลุ่มบริษทั 3,730,547,209 2,374,857,292 
บริษทั 123,002,039 80,213,086 

 
การประเมินราคาของสินทรัพย ์
 
ในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2555 บริษทัและบริษทัยอ่ย 4 แห่ง ไดว้า่จา้งผูป้ระเมินอิสระใหป้ระเมินราคาท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยใชว้ธีิประมาณการ
รายได ้บริษทัและบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกส่วนเกินจากการตีราคาสุทธิจากภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจาํนวน 2,190.6 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะบริษทั 
1,185.9 ลา้นบาท) ไปยงับญัชีองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (หมายเหตุ 26) 
 
ในไตรมาสท่ีสามของปี พ.ศ. 2551 บริษทัยอ่ย 8 แห่ง ไดว้า่จา้งผูป้ระเมินราคาอิสระใหป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 
ซ่ึงรวมทั้งท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีเคยประเมินราคาไวแ้ลว้ บริษทัย่อยไดบ้นัทึกท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ในราคาท่ีประเมินใหม่ตามรายงาน 
การประเมินราคาลงวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 
 
การบนัทึกรายการการประเมินราคาทรัพยสิ์นดงักล่าว ทาํให้ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษทัและบริษทัย่อย 
ในงบดุลรวม ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 เพิ่มข้ึนเป็นจาํนวนประมาณ 1,824 ลา้นบาท โดยส่วนเกินทุนจากการตีราคาน้ีจะนาํไปจ่ายเงินปันผล
ไม่ได ้นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกาํไรสุทธิจากการประเมินราคา และขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม
เป็นจาํนวนประมาณ 3.1 ลา้นบาท และ 15.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 
เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2554 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศฉบบัท่ี 18/2554 เร่ือง “การบนัทึกบญัชีเม่ือมีการตีราคาใหม่” ประกาศของ
สภาวิชาชีพบญัชีดงักล่าว กาํหนดให้กลุ่มบริษทัสามารถเลือกปฏิบติัการบนัทึกบญัชีสินทรัพย ์เม่ือมีการตีราคาใหม่ได ้2 วิธี คือ (ก) บนัทึก 
ตามหลกัการท่ีกาํหนดไวใ้นยอ่หนา้ท่ี 38 ของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 เร่ือง “ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์” โดยคิดค่าเส่ือมราคาจากยอดรวม
ของสินทรัพยท่ี์ตีราคาใหม่ หรือ (ข) ปฏิบติัตามเกณฑร์าคาทุน เม่ือมีการตีราคาเพ่ิม โดยคิดค่าเส่ือมราคาจากราคาทุนเดิม 
 
กลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะปฏิบติัตามเกณฑร์าคาทุน เม่ือมีการตีราคาเพ่ิมโดยคิดค่าเส่ือมราคาจากราคาทุนเดิม ซ่ึงวิธีการดงักล่าว ทาํให้งบการเงิน
ของกลุ่มบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 มีกาํไรของกลุ่มบริษทัเพิ่มข้ึนเป็นจาํนวนเงิน 42.7 ลา้นบาท และ 
43.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั และกาํไรต่อหุน้เพิ่มข้ึนจาํนวน 0.03 บาทต่อหุน้ และ 0.03 บาทต่อหุน้ ตามลาํดบั 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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14 สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงนิ 

 
อาคารโรงแรม ส่ิงปลูกสร้างและส่วนติดตั้งของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงคือ บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด ์จาํกดั (“CWH”) ตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิใน
อาคารและส่ิงปลูกสร้างใดๆ ท่ี CWH ไดซ่้อมแซมปรับปรุง หรือก่อสร้างข้ึนบนท่ีดินท่ีเช่าช่วงให้แก่เจา้ของทรัพยสิ์นคือสาํนกังานทรัพยสิ์น
ส่วนพระมหากษตัริย ์ทนัทีท่ีมีการซ่อมแซม ปรับปรุงหรือก่อสร้างดงักล่าวเสร็จส้ินตามสัญญาเช่าช่วงท่ีดิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 
และ พ.ศ. 2554 สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน มีดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม 

    เคร่ืองตกแต่ง  
  อาคารและ  ติดตั้งและ  
 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เคร่ืองจักรและ อุปกรณ์  
 ทีด่นิ อาคาร อุปกรณ์ สํานักงาน รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2554      
ราคาทุน 65,993,654 2,417,456,944 1,029,982,006 27,726,347 3,541,158,951 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (6,129,027) (267,076,543) (152,452,813) (4,380,646) (430,039,029) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 59,864,627 2,150,380,401 877,529,193 23,345,701 3,111,119,922 
      

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2554      
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 59,864,627 2,150,380,401 877,529,193 23,345,701 3,111,119,922 
ซ้ือสินทรัพย ์ - 3,630,074 - - 3,630,074 
โอนมาจากบญัชีอ่ืน - 775,803 - - 775,803 

ค่าเส่ือมราคา (2,720,898) (97,926,385) (55,457,834) (3,495,150) (159,600,267) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 57,143,729 2,056,859,893 822,071,359 19,850,551 2,955,925,532 
      

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2554      
ราคาทุน 65,993,654 2,421,862,821 1,029,982,006 27,726,347 3,545,564,828 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (8,849,925) (365,002,928) (207,910,647) (7,875,796) (589,639,296) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 57,143,729 2,056,859,893 822,071,359 19,850,551 2,955,925,532 
      

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555      
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 57,143,729 2,056,859,893 822,071,359 19,850,551 2,955,925,532 
ซ้ือสินทรัพย ์ - 8,783,949 1,035,650 - 9,819,599 
โอนมาจากบญัชีอ่ืน 87,993 6,598,964 - - 6,686,957 
รายการปรับปรุง - (23,762,834) - - (23,762,834) 

ค่าเส่ือมราคา (2,721,271) (93,607,262) (53,918,646) (2,154,774) (152,401,953) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 54,510,451 1,954,872,710 769,188,363 17,695,777 2,796,267,301 
      

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555       
ราคาทุน 66,081,647 2,413,482,900 1,031,017,656 27,726,347 3,538,308,550 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (11,571,196) (458,610,190) (261,829,293) (10,030,570) (742,041,249) 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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ราคาตามบญัชี - สุทธิ 54,510,451 1,954,872,710 769,188,363 17,695,777 2,796,267,301 

15 ค่าความนิยม 
 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 บาท บาท 
   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 314,602,238 115,416,847 

ไดจ้ากการรวมธุรกิจ - 199,185,391 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 314,602,238 314,602,238 

 
ค่าความนิยมจาํนวน 115 ลา้นบาท และจาํนวน 199 ลา้นบาท เกิดจากการซ้ือเงินลงทุนใน บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั และลงทุน
ทางออ้มใน บริษทั ซีอาร์จี อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ ด จาํกดั ตามลาํดบั กลุ่มบริษทัทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นประจาํทุกปี โดยกลุ่ม
บริษทัไดเ้ปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยมกบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดซ่ึงพิจารณาจากการ
คาํนวณมูลค่าจากการใช ้ การคาํนวณดงักล่าวใชป้ระมาณการกระแสเงินสดโดยอา้งอิงจากประมาณการทางการเงินซ่ึงคลอบคลุมระยะเวลา 
เป็นระยะเวลา 5 ปี และกระแสเงินสดหลงัจากปีท่ี 5 ใชป้ระมาณการของอตัราการเติบโตท่ีร้อยละ 0.00 ต่อปี โดยใชอ้ตัราคิดลดหลงัหกัภาษี 
ท่ีร้อยละ 10.00 ต่อปี 
 

16 สิทธิการเช่า 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 416,540,368 480,352,132 156,610,721 224,528,588 
เพิ่มข้ึน 22,876,921 57,097,545 11,317,501 10,324,381 
การซ้ือบริษทัยอ่ย 572,267,817 - - - 

ค่าตดัจาํหน่าย (135,597,530) (120,909,309) (82,936,782) (78,242,248) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 876,087,576 416,540,368 84,991,440 156,610,721 

 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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17 สินทรัพย์ทีไ่ม่มตีัวตนอืน่ 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 โปรแกรม   โปรแกรม 
 คอมพวิเตอร์ ค่าสัญญาสิทธ์ิ รวม คอมพวิเตอร์ 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2554     
ราคาทุน 178,052,221 - 178,052,221 69,989,805 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (70,597,504) - (70,597,504) (24,931,960) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 107,454,717 - 107,454,717 45,057,845 
     

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2554     
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 107,454,717 - 107,454,717 45,057,845 
ซ้ือสินทรัพย ์ 13,876,731 - 13,876,731 5,956,337 
การซ้ือบริษทัยอ่ย  19,130,155 239,926,421 259,056,576 - 
โอนมาจากบญัชีอ่ืน 990,474 - 990,474 912,750 

ค่าตดัจาํหน่าย (31,933,198) (7,997,547) (39,930,745) (8,708,554) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 109,518,879 231,928,874 341,447,753 43,218,378 
     

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2554     
ราคาทุน 207,382,329 239,926,421 447,308,750 76,871,188 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (97,863,450) (7,997,547) (105,860,997) (33,652,810) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 109,518,879 231,928,874 341,447,753 43,218,378 
     

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555     
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 109,518,879 231,928,874 341,447,753 43,218,378 
ซ้ือสินทรัพย ์ 38,158,247 - 38,158,247 5,659,075 
การซ้ือบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 32) 923,760 - 923,760 - 
จาํหน่ายสินทรัพย ์ (4,940,610) - (4,940,610) (54,644) 
โอนมาจากบญัชีอ่ืน 1,208,230 - 1,208,230 3,697,849 
รายการปรับปรุง (7,356,270) - (7,356,270) (6,957,537) 
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน (1,288) - (1,288) - 

ค่าตดัจาํหน่าย (26,484,470) (23,992,642) (50,477,112) (8,897,033) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 111,026,478 207,936,232 318,962,710 36,666,088 
     

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555     
ราคาทุน 235,440,994 239,926,421 475,367,415 78,020,280 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (124,414,516) (31,990,189) (156,404,705) (41,354,192) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 111,026,478 207,936,232 318,962,710 36,666,088 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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18 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

 บาท บาท บาท บาท 

ลูกหน้ีตามสญัญาต่างตอบแทน     
   การก่อสร้างโรงแรมและการปรับปรุงโรงแรม -     15,324,309 -   15,324,309 
เงินมดัจาํ 349,515,306   308,047,101 8,427,634     9,551,508 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง ท่ีดินและอุปกรณ์ 59,089,077   129,781,000 9,264,320   81,300,161 
ค่าบริการท่ีจอดรถจ่ายล่วงหนา้ 87,914,434 92,310,156 - - 

อ่ืน ๆ   200,668,868   187,416,661 858,331   13,615,795 

รวม 697,187,685 732,879,227 18,550,285 119,791,773 
 

เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2547 บริษทัไดท้าํสัญญาต่างตอบแทนกบั บริษทั ดวงตะวนัโฮเทล็ จาํกดั (“CDC”) เพื่อปรับปรุงโรงแรม เก่ียวกบั
การก่อสร้างและปรับปรุงอาคารโรงแรมของ CDC ตามรายละเอียดและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาและปรับปรุงสถานท่ีก่อสร้างโรงแรม 
ในวงเงินจาํนวนไม่เกิน 50 ลา้นบาท กาํหนดชาํระคืนภายในระยะเวลา 5 ปี นบัตั้งแต่วนัทาํสัญญา และคํ้าประกนัโดยการจาํนาํหุน้ของ CDC 
และโดยบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ / กรรมการของ CDC โดยคิดค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากบัดอกเบ้ียในอตัรา MLR ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง           
ลบร้อยละ 1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ไม่มียอดลูกหน้ีคงเหลือตามสญัญาดงักล่าว (พ.ศ. 2554 : 15.3 ลา้นบาท) 
 

19 เงนิกู้ยมื 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

 บาท บาท บาท บาท 

หมุนเวยีน     
เงินเบิกเกินบญัชี 59,441,615 87,865,027 7,315,474 48,331,463 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2,540,000,000 1,830,000,000 2,400,000,000 1,650,000,000 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน     
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 958,000,000 408,000,000 588,000,000 288,000,000 
หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,399,862,968 1,598,966,615 1,399,862,968 1,598,966,615 
ส่วนของผูถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 62,000,000 62,000,000 - - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอ่ืน 61,065,935 - - - 

เงินกูย้มืจากกิจการหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั   - 6,000,000 749,000,000 70,000,000 

 5,080,370,518 3,992,831,642 5,144,178,442 3,655,298,078 

ไม่หมุนเวยีน     
   เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 5,143,150,930 2,718,000,000 1,430,000,000 2,018,000,000 
   หุน้กู ้ 1,799,117,717 3,199,049,302 1,799,117,717 3,199,049,302 

   ส่วนของผูถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 31,000,000 93,000,000 - - 

 6,973,268,647 6,010,049,302 3,229,117,717 5,217,049,302 

รวมเงินกูย้มื 12,053,639,165 10,002,880,944 8,373,296,159 8,872,347,380 
 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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เงินกูย้มืท่ีมีหลกัประกนัมีจาํนวนทั้งส้ิน 4,284 ลา้นบาท (พ.ศ. 2554 : 1,826 ลา้นบาท) การกูย้มืจากธนาคารใชห้ลกัประกนัเป็นท่ีดินและอาคาร 
ของกลุ่มบริษทั (หมายเหตุ 13) ส่วนหลกัประกนัของหน้ีสินตามสัญญาเช่าระยะยาว คือ การท่ีบริษทัจะตอ้งมอบคืนสิทธิในสัญญาเช่าแก่ผูใ้หเ้ช่า
ใ น ก ร ณี ท่ี ก ลุ่ ม บ ริ ษั ท ผิ ด สั ญ ญ า



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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19 เงนิกู้ยมื (ต่อ) 

 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้มืของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

 บาท บาท บาท บาท 

เงินกูย้มื     
   อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 4,660,046,620 3,855,049,302 5,347,980,685 3,919,049,302 

   อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 7,393,592,545 6,147,831,642 3,025,315,474 4,953,298,078 

รวมเงินกูย้มื 12,053,639,165 10,002,880,944 8,373,296,159 8,872,347,380 
 

ระยะเวลาครบกาํหนดของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 958,000,000 408,000,000 588,000,000 288,000,000 
ครบกาํหนดภายใน 2 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 4,567,382,450 2,432,000,000 1,430,000,000 1,952,000,000 

ครบกาํหนดหลงัจาก 5 ปี 575,768,480 286,000,000 - 66,000,000 

 6,101,150,930 3,126,000,000 2,018,000,000 2,306,000,000 
 

ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญากูเ้งิน กลุ่มบริษทัจะตอ้งดาํรงสดัส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ในอตัราส่วนไม่เกิน 2 : 1, 2.5 : 1 และ 2.75 : 1 
 

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิมภีาระดอกเบีย้ในอตัราตลาด 
 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2554 บริษทัไดต่้อสัญญาเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินเพื่อทาํการชาํระคืนเงินตน้ของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ดงักล่าวท่ีถึงกาํหนดชาํระในปี พ.ศ. 2554 เป็นจาํนวนเงิน 500 ลา้นบาท สัญญาเงินกูฉ้บบัใหม่มีกาํหนดระยะเวลาชาํระคืนเงินตน้ของเงินกูย้ืม
ระยะยาวในปี พ.ศ. 2557 
 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน และเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554  
คํ้าประกนัโดยท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทั ซ่ึงมีราคาตามบญัชีเป็นจาํนวน 3,896 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555  
(พ.ศ. 2554: 3,933 ลา้นบาท) 
 

บริษทั เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั (“CRG”) ไดท้าํสัญญากบัธนาคารในประเทศสามแห่งเพื่อรับวงเงินสินเช่ือระยะสั้นประเภทต่างๆ  
ตามสัญญา CRG จะไม่จาํหน่าย จาํนาํหรือจาํนองอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าท่ีมีอยูห่รือท่ีจะมีในอนาคตเป็นจาํนวนเกินกวา่ท่ีตกลงตาม
สญัญา โดยไม่ไดรั้บการยนิยอมจากธนาคาร 
 

ตามสัญญาเงินกูย้มืระหวา่งบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด ์จาํกดั (“CWH”) กบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง CWH ตกลงจะไม่จาํหน่าย จ่าย โอนใหเ้ช่า 
ก่อใหเ้กิดภาระผกูพนัในสิทธิการเช่าช่วงท่ีดิน รวมทั้งอาคารและส่ิงปลูกสร้าง โดยไม่ไดรั้บการยนิยอมจากธนาคาร 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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19 เงนิกู้ยมื (ต่อ) 

 

หุ้นกู้  
   งบการเงนิรวม/ 

   งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 อตัราดอกเบีย้  พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 ร้อยละ ครบกาํหนดชําระ บาท บาท 
    

คร้ังท่ี 1/2552 ชุดท่ี 2  4.55 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 600,000,000 
คร้ังท่ี 2/2552 4.45 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 1,000,000,000 
คร้ังท่ี 1/2553 3.50 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 1,000,000,000 1,000,000,000 
คร้ังท่ี 2/2553  3.85  23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 500,000,000 500,000,000 
คร้ังท่ี 3/2553 3.85 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 500,000,000 500,000,000 
คร้ังท่ี 4/2553 3.40   3 กนัยายน พ.ศ. 2556 400,000,000 400,000,000 
คร้ังท่ี 1/2554 4.86   29 มีนาคม พ.ศ. 2559 500,000,000 500,000,000 
คร้ังท่ี 2/2554  4.75 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 300,000,000 300,000,000 
   3,200,000,000 4,800,000,000 
ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี   (1,019,315) (1,984,083) 
สุทธิ   3,198,980,685 4,798,015,917 
หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดเรียกคืนภายในหน่ึงปี   (1,399,862,968) (1,598,966,615) 

หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดเรียกคืนเกินกวา่หน่ึงปี   1,799,117,717 3,199,049,302 
 

หุน้กูเ้หล่าน้ีเป็นหุน้กูช้นิดระบุช่ือ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั 
 

หุน้กูเ้หล่าน้ีมีขอ้จาํกดัและเง่ือนไขเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วนทางการเงิน การจ่ายเงินปันผล การลดทุนชาํระแลว้ การจาํนาํ การจาํนองสินทรัพย์
และการจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจท่ีสาํคญั 
 

ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวน บริษทัจะตอ้งดาํรงสดัส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ในอตัราส่วนไม่เกิน 2 : 1 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 บริษทัมีสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียหลายฉบบั โดยมีรายละเอียดของสญัญา ดงัต่อไปน้ี 
 

เง่ือนไขตามขอ้ตกลงเดิม 
 

เงินตน้ 2,000,000,000 บาท 
อตัราดอกเบ้ีย รายไตรมาส, อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 3.50 ถึง ร้อยละ 3.85 ต่อปี 

 

เง่ือนไขตามสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 
 

เงินตน้ 2,000,000,000 บาท 
อตัราดอกเบ้ีย รายเดือน, อตัราดอกเบ้ียลอยตวั MLR ลบร้อยละ 3 ต่อปี 
 รายไตรมาส, อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 4.65 ต่อปี 

 

สญัญาขา้งตน้ครบกาํหนดระหวา่งวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 ถึงวนัท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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19 เงนิกู้ยมื (ต่อ) 

 
ส่วนของผู้ถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมไทยพฒันา 2 
 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 บาท บาท 
   

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี  62,000,000 62,000,000 

ครบกาํหนดภายใน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5  ปี 31,000,000 93,000,000 

รวม 93,000,000 155,000,000 
 

ส่วนของผูถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 เป็นเงินลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนประเภท ก  
(ตราเป็นเงินบาท) ซ่ึงไดรั้บการคํ้าประกนัการชาํระโดยบริษทั ทั้งน้ี เงินปันผลท่ีพึงจ่ายแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนประเภทดงักล่าวคาํนวณข้ึนจากอตัรา
ร้อยละของมูลค่าสุทธิต่อหน่วยคร้ังล่าสุดตามท่ีกล่าวไวใ้นสญัญาผูถื้อหน่วยลงทุน 
 
ราคาตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืระยะยาว มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

 ราคาตามบญัชี มูลค่ายุตธิรรม 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 5,143,150,930 2,718,000,000 5,199,044,928 2,848,934,406 

หุน้กู ้ 1,799,117,717 3,199,049,302 1,806,967,151 3,185,410,763 

 6,942,268,647 5,917,049,302 7,006,012,079 6,034,345,169 

 

 งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 ราคาตามบญัชี มูลค่ายุตธิรรม 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 1,430,000,000 2,018,000,000 1,476,435,015 2,098,563,005 
หุน้กู ้ 1,799,117,717 3,199,049,302 1,806,967,151 3,185,410,763 

หน้ีสินภายใตส้ญัญาขายฝาก - 122,250,000 - 127,229,301 

 3,229,117,717 5,339,299,302 3,283,402,166 5,411,203,069 

 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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19 เงนิกู้ยมื (ต่อ) 

 
วงเงนิกู้ยมื  
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ไดเ้บิกออกมาใชด้งัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั     

   - ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 892,040,337 2,202,134,973 198,684,526 157,668,537 

 892,040,337 2,202,134,973 198,684,526 157,668,537 

 
20 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 653,933,057 571,605,975 50,953,983 36,566,239 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 33) 7,127,705 94,008 371,740 125,026 
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 33) - - 14,207,925 71,054,473 
เจา้หน้ีอ่ืน 101,367,090 57,694,615 35,835,210 31,665,939 
เจา้หน้ีค่าซ้ืออาคารและอุปกรณ์ 297,027,975 285,732,425 12,285,529 80,094,567 
สญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 24,923,895 28,448,370 11,549,557 90,823,089 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 741,690,270 623,181,924 95,414,713 56,957,841 

อ่ืนๆ 25,331,400 25,738,400 823,096 - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,851,401,392 1,592,495,717 221,441,753 367,287,174 

 
21 สํารองการคํา้ประกนั 

 
สาํรองการคํ้าประกนัเป็นการคํ้าประกนัรายไดค่้าเช่าภายใตส้ัญญาเช่าอาคารส่ิงปลูกสร้างท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงให้แก่กองทุนรวม
สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา โดยมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 ดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

สาํรองการคํ้าประกนัระยะสั้น 56,188,542 88,917,402 28,189,791 44,609,861 
สาํรองการคํ้าประกนัระยะยาว - 15,796,620 - 7,924,505 

รวม 56,188,542 104,714,022 28,189,791 52,534,366 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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21 สํารองการคํา้ประกนั (ต่อ) 

 
รายการเคล่ือนไหวของสาํรองการคํ้าประกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 104,714,022 119,162,103 52,534,366 59,784,203 
เพิ่มข้ึน 40,391,922 73,696,402 20,265,286 36,972,250 
ใชไ้ป (88,917,402) (88,144,483) (44,609,861) (44,222,087) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 56,188,542 104,714,022 28,189,791 52,534,366 

 
22 หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่ 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินมดัจาํ 234,274,618 231,581,847 132,683,168 118,201,324 
เงินประกนัผลงาน 135,879,278 156,299,321 15,574,121 37,930,618 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายและภาษีมูลค่าเพิม่คา้งจ่าย 36,827,970 42,458,935 32,934,638 - 
อ่ืนๆ 61,567,349 19,480,083 50,696 33,019,522 

รวม 468,549,215 449,820,186 181,242,623 189,151,464 

 
23 ภาระผูกพนัของผลประโยชน์พนักงาน 

 
กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์พนกังาน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 กลุ่มบริษทั 
ไดเ้ลือกบนัทึกภาระผกูพนัในช่วงเปล่ียนแปลงทั้งหมด ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นเงินรวม 142.5 ลา้นบาท สาํหรับกลุ่มบริษทั และ 
49.9 ลา้นบาท สาํหรับบริษทั ทั้งน้ีไดมี้การปรับปรุงกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 แลว้ 
 
จาํนวนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัท่ีไม่ได ้     
   จดัใหมี้กองทุน 196,407,611 167,949,165 65,656,930 57,858,283 
กาํไรจากการประมาณการตามหลกั     
   คณิตศาสตร์ประกนัภยั (79,152,774) - (20,452,650) - 

หน้ีสินสุทธิท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 117,254,837 167,949,165 45,204,280 57,858,283 

 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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23 ภาระผูกพนัของผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 
รายการเคล่ือนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวร้ะหวา่งปีมีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 167,949,165 142,502,087 57,858,283 49,903,223 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 20,150,755 21,125,789 6,494,227 6,582,557 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 7,739,574 6,969,249 2,516,017 2,317,203 
กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์     
   ประกนัภยั (79,152,774) - (20,452,650) - 
จ่ายผลประโยชน์  (2,250,042)  (2,647,960)  (1,211,597)  (944,700) 

เพิ่มข้ึนจากการรวมธุรกิจ (หมายเหตุ 32) 2,818,159 - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 117,254,837 167,949,165 45,204,280 57,858,283 

 
ค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับแต่ละรายการดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 20,150,755 21,125,787 6,494,227 6,582,557 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 7,739,574 6,969,249 2,516,017 2,317,203 

รวม (แสดงเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้าย     
   ผลประโยชน์พนกังาน) 27,890,329 28,095,036 9,010,244 8,899,760 

 
ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 27,890,329 บาท (พ.ศ. 2554 : 28,095,036 บาท) ถูกรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชเ้ป็นดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

อตัราคิดลด 3.6 4.0, 4.75 3.6 4.75 
อตัราเงินเฟ้อ 3.5 - 3.5 - 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนท่ีคาดไว ้ 5.0 4.0 - 6.0 5.0 4.0 

 

ขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัรามรณะอา้งอิงตามตารางมรณะปี พ.ศ. 2551 (TMO08) ซ่ึงประกาศโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกนัภยั 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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24 ทุนเรือนหุ้น 
 

 งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

  ทุนทีอ่อก    
 ทุนจดทะเบยีน และชําระแล้ว  ส่วนเกนิ  
 จํานวนหุ้น จํานวนหุ้น หุ้นสามญั มูลค่าหุ้น รวม 
 สามญั สามญั บาท บาท บาท 
      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 1,580,800,000 1,350,000,000 1,350,000,000 970,000,000 2,320,000,000 
การออกหุน้  - - - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 1,580,800,000 1,350,000,000 1,350,000,000 970,000,000 2,320,000,000 
การออกหุน้  - - - - - 
ลดทุนจดะเบียน (230,800,000) - - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 1,350,000,000 1,350,000,000 1,350,000,000 970,000,000 2,320,000,000 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 หุน้จดทะเบียนทั้งหมดไดแ้ก่หุน้สามญั 1,350,000,000 หุน้ (พ.ศ. 2554 : 1,580,800,000 หุน้) ซ่ึงมีมูลค่าหุน้ละ 1 บาท 
โดยมีหุน้สามญัจาํนวน 1,350,000,000  หุน้ ท่ีไดอ้อกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ (พ.ศ. 2554 : 1,350,000,000 หุน้) 
 
ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2555 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 
230,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,580,800,000 บาท เป็น 1,350,000,000 บาท โดยการตดัหุ้น 
ท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายของบริษทั 
 

25 สํารองตามกฎหมาย 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  158,080,000 158,080,000 158,080,000 158,080,000 
จดัสรรระหวา่งปี - - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 158,080,000 158,080,000 158,080,000 158,080,000 

 
ภายใตพ้ระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั บริษทัตอ้งจดัสรรสาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัหกัขาดทุนสะสม
ยกมา (ถา้มี) จนกวา่สาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั สาํรองดงักล่าวเป็นสาํรองท่ีไม่สามารถจดัสรร
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 สาํรองตามกฎหมายของบริษทัยอ่ยจาํนวน 6,463,000 บาท (พ.ศ. 2554 : 1,476,066 บาท) ไดร้วมอยูใ่นกาํไรสะสม 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรรในงบการเงินรวม 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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26 องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

 งบการเงนิรวม 

 

กาํไรจาก 
การวดัมูลค่า 
เงนิลงทุน 
เผือ่ขาย 

ส่วนเกนิทุน
จากการตีราคา

สินทรัพย์ 

ส่วนปรับปรุง 
จากการ 
แปลงค่า 

งบการเงนิ 

กาํไรจากการ
ประมาณการ

ตามหลกั
คณติศาสตร์ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 240,107 1,591,972,406 - - 1,592,212,513 
การโอนค่าเส่ือมราคาของท่ีดินและอาคาร - (43,664,422) - - (43,664,422) 

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย (15,925) - - - (15,925) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 224,182 1,548,307,984 - - 1,548,532,166 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 224,182 1,548,307,984 - - 1,548,532,166 
การตีราคา - 2,190,554,890 - - 2,190,554,890 
การโอนค่าเส่ือมราคาของท่ีดินและอาคาร - (42,722,481) - - (42,722,481) 
กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 239,312  - - 239,312 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน -  (21,620,634) - (21,620,634) 

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ - - - 76,395,306 76,395,306 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 463,494 3,696,140,393 (21,620,634) 76,395,306 3,751,378,559 

 

 งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 

ส่วนเกนิทุน 
จากการตีราคา

สินทรัพย์ 

กาํไรจากการ
ประมาณการตาม 
หลกัคณติศาสตร์ รวม 

 บาท บาท บาท 
    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 818,534 - 818,534 
การโอนค่าเส่ือมราคาของท่ีดินและอาคาร (30,242) - (30,242) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 788,292 - 788,292 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 788,292 - 788,292 
การตีราคา 1,185,897,250 - 1,185,897,250 
การโอนค่าเส่ือมราคาของท่ีดินและอาคาร (33,984) - (33,984) 
กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ - 20,452,650 20,452,650 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 1,186,651,558 20,452,650 1,207,104,208 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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27 รายได้อืน่ 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายไดด้อกเบ้ีย 33,073,417 19,388,809 205,964,922 205,819,493 
รายไดค่้าบริหารจดัการ 163,479,752 136,465,568 381,431,461 285,525,074 
กาํไรจากการซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุ 32) 146,029,477 - - - 
กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน      
  (หมายเหตุ 32)  312,138,587 - - - 
ค่าเช่ารับและค่าบริการอ่ืน 38,294,215 28,536,878 4,740,000 8,449,113 
เงินสนบัสนุน 28,998,177 21,138,924 - - 
เงินชดเชยค่าสินไหม 57,116,555 - - - 
รายไดจ้ากการขายนํ้ามนัใชแ้ลว้ 20,669,005 18,400,224 - - 

อ่ืน ๆ 76,768,684 72,492,268 53,630,806 28,481,540 

รวมรายไดอ่ื้น 876,567,869 296,422,671 645,767,189 528,275,220 

 
28 ต้นทุนทางการเงนิ 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ดอกเบ้ียจ่าย     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 17,287,894 12,727,966 
สถาบนัการเงินและเจา้หน้ีหุน้กู ้ 479,156,903 402,952,690 369,444,874 329,449,996 

เงินปันผลผูถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 7,185,245 11,119,869 - - 

สุทธิ 486,342,148 414,072,559 386,732,768 342,177,962 

 
29 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 
รายการบางรายการท่ีรวมอยูใ่นกาํไรจากการดาํเนินงาน สามารถแยกตามลกัษณะไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ตน้ทุนของอาหารและเคร่ืองด่ืมใชไ้ป 3,815,375,727 2,992,116,006 308,824,983 197,177,469 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 1,719,892,862 2,178,824,461 432,570,489 594,592,747 
ค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิ 1,259,288,715 434,743,036 - 4,375,187 
ค่าเช่าท่ีดินและอาคาร 811,876,792 446,264,608 192,936,783 188,242,248 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,482,902,651 1,455,609,771 316,311,104 282,168,585 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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30 กาํไรต่อหุ้น 

 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัใหญ่ด้วยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ี
ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ในระหวา่งปี (หมายเหตุ 24) 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

กาํไร (บาท)     
ส่วนแบ่งกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นของ     
   ผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 1,576,060,744 550,385,018 775,488,091 130,083,854 

จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนักทีถ่ือโดย     
   ผู้ถือหุ้น (หุ้น) 1,350,000,000 1,350,000,000 1,350,000,000 1,350,000,000 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาทต่อหุ้น) 1.17 0.41 0.57 0.10 

 
บริษทัไม่มีการออกหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดในระหวา่งปี พ.ศ.2555 และ พ.ศ.2554 
 

31 เงนิปันผลต่อหุ้น 
 
เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2555 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลสาํหรับผูถื้อหุ้นสามญั ในอตัราหุน้ละ 
0.15 บาท (พ.ศ. 2554 : หุ้นละ 0.05 บาท) รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 202.5 ลา้นบาท (พ.ศ. 2554 : 67.5 ลา้นบาท) โดยมีการจ่ายเงินปันผล 
ในวนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
 

32 การซ้ือธุรกจิ 
 
บริษทั โรงแรม กะรน ภูเกต็ จํากดั  
 
เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือกิจการจากผูถื้อหุ้นเดิมรายหน่ึงซ่ึงตอ้งการออกจากธุรกิจในสัดส่วนเพิ่มเติมร้อยละ 
33.92 (เดิมถือหุน้ร้อยละ 50.00) ของบริษทัโรงแรมกะรนภูเกต็ จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 179.19 ลา้นบาท ทาํใหส้ัดส่วนของการลงทุนรวมคิดเป็น
ร้อยละ 83.92 เงินลงทุนในบริษทัโรงแรมกะรน ภูเกต็ จาํกดั ไดเ้ปล่ียนสถานะจากส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี
กลุ่มบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัดงักล่าว และกลุ่มบริษทัไดป้รับมูลค่าของเงินลงทุน ณ วนัดงักล่าวให้เป็นมูลค่ายุติธรรม โดยได้
บนัทึกกาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมเป็นจาํนวนเงิน 287.59 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุน บริษทัท่ีซ้ือมาสร้างรายไดใ้หแ้ก่กลุ่มบริษทั 281.68 
ลา้นบาท และกาํไรสุทธิ 67.43 ลา้นบาท สาํหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2555 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 หากบริษทัซ้ือกลุ่มบริษทัน้ี
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 รายไดท่ี้เกิดแก่กลุ่มบริษทัจะเป็นจาํนวน 380.57 ลา้นบาท และกาํไรสุทธิ 115.49 ลา้นบาท 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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32 การซ้ือธุรกจิ (ต่อ) 

 
บริษทั โรงแรม กะรน ภูเกต็ จํากดั (ต่อ) 
 
รายละเอียดของขอ้มูลสินทรัพยสุ์ทธิท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการมีดงัต่อไปน้ี 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือ ล้านบาท 
  

ราคาท่ีตกลงซ้ือขาย 179.19 
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนซ่ึงถืออยูก่่อนวนัรวมธุรกิจ 532.04 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิตามส่วนท่ีไดเ้สียท่ีไดม้า (รายละเอียดดา้นล่าง) (857.26) 

กาํไรจากการซ้ือธุรกิจแสดงรวมในรายไดอ่ื้น (146.03) 
  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12.16 
ลูกหน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.43 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 38.43 
สินคา้คงเหลือ 3.24 
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 116.00 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 2.89 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 1,512.00 
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) 
  

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ 1,021.53 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (164.27) 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บมา 857.26 

 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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32 การซ้ือธุรกจิ (ต่อ) 

 
Centara Maldives Pvt. Ltd. 
 
เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือกิจการเพ่ือขยายธุรกิจในต่างประเทศในสัดส่วนเพิ่มเติมร้อยละ 25.00 (เดิมถือหุน้ร้อยละ 50) ของ 
Centara Maldives Pvt. Ltd. เป็นจาํนวนเงิน 157.38 ลา้นบาท (5 ลา้นเหรียญสหรัฐ) ทาํใหส้ัดส่วนของการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 75.00 เงินลงทุนใน 
Centara Maldives Pvt. Ltd. ไดเ้ปล่ียนสถานะจากส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีกลุ่มบริษทัมีอาํนาจในการควบคุม
บริษทัดงักล่าวและกลุ่มบริษทัไดป้รับมูลค่าของเงินลงทุน ณ วนัดงักล่าวใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรม โดยไดบ้นัทึกกาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรม
เป็นจาํนวนเงิน 24.55 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุน บริษทัท่ีซ้ือมาสร้างรายไดใ้หแ้ก่กลุ่มบริษทั 2.2 ลา้นบาท และมีขาดทุนสุทธิ 50.54 ลา้นบาท 
สาํหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 หากบริษทัซ้ือกลุ่มบริษทัน้ีตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 รายไดท่ี้
เกิดแก่กลุ่มบริษทัจะเป็นจาํนวน 3.00 ลา้นบาท และขาดทุนสุทธิ 50.49 ลา้นบาท 
 
รายละเอียดของขอ้มูลสินทรัพยสุ์ทธิท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการมีดงัต่อไปน้ี 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือ ล้านบาท 
  

ราคาท่ีตกลงซ้ือขาย 157.38 
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนซ่ึงถืออยูก่่อนวนัรวมธุรกิจ 314.74 
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิตามส่วนท่ีไดเ้สียท่ีไดม้า (รายละเอียดดา้นล่าง) (435.29) 

ราคาสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมแสดงรวมในค่าใชจ่้าย 36.83 
  

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) 
  

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ 580.39 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (145.10) 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บมา 435.29 

 
สินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจากการซ้ือเงินลงทุนใน Centara Maldives Pvt. Ltd. ท่ีแสดงขา้งตน้เป็นราคาตามบญัชี ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน ซ่ึงมีมูลค่า
ใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม เน่ืองจากบริษทัดงักล่าวอยูใ่นช่วงเร่ิมประกอบกิจการ และอยูใ่นระหว่างการก่อสร้างเป็นโรงแรม ผลต่างระหว่าง
ราคาท่ีตกลงซ้ือขาย และมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิตามส่วนท่ีไดเ้สียท่ีไดม้าแสดงรวมในค่าใชจ่้าย 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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32 การซ้ือธุรกจิ (ต่อ) 

 
R.M.L. Leisure Pvt. Ltd. 
 
เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือกิจการเพื่อขยายธุรกิจในต่างประเทศในสัดส่วนเพิ่มเติมร้อยละ 49.00 (เดิมถือหุน้ร้อยละ 25.00) 
ของ R.M.L. Leisure Pvt. Ltd. เป็นจาํนวนเงิน 264.61 ลา้นบาท (8.6 ลา้นเหรียญสหรัฐ) ทาํใหส้ดัส่วนของการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 74.00 เงินลงทุน
ใน R.M.L. Leisure Pvt. Ltd. ไดเ้ปล่ียนสถานะจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีกลุ่มบริษทัมีอาํนาจในการ
ควบคุมบริษทัดงักล่าว บริษทัท่ีซ้ือมายงัสร้างรายไดใ้หแ้ก่กลุ่มบริษทั 68.10 ลา้นบาท แต่มีกาํไรสุทธิ 9.77 ลา้นบาท สาํหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 1 
ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 หากบริษทัซ้ือกลุ่มบริษทัน้ีตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 รายไดท่ี้เกิดแก่กลุ่มบริษทัจะ
เป็นจาํนวน 672.44 ลา้นบาท และขาดทุนสุทธิ 22.74 ลา้นบาท 
 
รายละเอียดของขอ้มูลสินทรัพยสุ์ทธิท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการมีดงัต่อไปน้ี 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือ ล้านบาท 
  

ราคาท่ีตกลงซ้ือขาย 264.61 
มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนซ่ึงถืออยูก่่อนวนัรวมธุรกิจ 69.67 
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิตามส่วนท่ีไดเ้สียท่ีไดม้า (รายละเอียดดา้นล่าง) (334.28) 

ราคาสูงกวา่มูลค่าตามบญัชี - 
  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 45.45 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 66.56 
สินคา้คงเหลือ 16.91 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 1,887.72 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 4.71 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (217.41) 
เงินกูย้มื (1,246.31) 
ค่าเช่าคา้งจ่าย (59.51) 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (46.39) 
  

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิ 451.73 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (117.45) 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บมา 334.28 

 
สินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจากการซ้ือเงินลงทุนใน R.M.L. Leisure Pvt. Ltd. ท่ีแสดงขา้งตน้เป็นราคาตามบญัชี ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน กลุ่มบริษทั 
อยูร่ะหว่างการคาํนวณหามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีตวัตนและไม่มีตวัตน ซ่ึงจะปรับปรุงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินให้เป็นมูลค่า
ยติุธรรม ผลต่างระหวา่งราคาตามบญัชีสุทธิกบัมูลค่ายติุธรรมจะนาํไปปรับปรุงกบัค่าความนิยม 
 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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33 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 
กิจการและบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบับริษทั ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม โดยผา่นกิจการอ่ืนแห่งหน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงแห่ง โดยท่ีบุคคลหรือ
กิจการนั้นมีอาํนาจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจการลงทุน 
บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั ถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั บริษทัร่วมและบุคคลท่ีเป็นเจา้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียง
ของบริษทัซ่ึงมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัเหนือกิจการ ผูบ้ริหารสําคญัรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริษทัตลอดจนสมาชิกใน
ครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
 
ในการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงอาจมีข้ึนไดต้อ้งคาํนึงถึงรายละเอียดของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบ
ความสมัพนัธ์ตามกฎหมาย 
 
บริษทัเป็นบริษทัใหญ่ขั้นสุดทา้ย 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
33.1) รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายจากกิจการหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทัย่อย     
ค่าเช่ารับ - - 4,140,000 4,140,000 
ดอกเบ้ียรับ - - 202,825,833 202,942,628 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ - - 353,125,086 198,245,463 
เงินปันผลรับ - - 524,581,217 310,526,272 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 17,287,894 12,727,966 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 2,646,560 2,646,514 
ค่าเช่าจ่าย - - 120,147,204 120,147,204 
     
การร่วมค้า      
รายไดใ้นการบริหารจดัการ 19,374,206 31,825,334 19,374,206 31,825,334 
ดอกเบ้ียรับ 2,460,000 2,461,790 2,460,000 2,461,790 
รายไดอ่ื้น 25,000,000 2,903,533 - - 
     
บริษทัร่วม     
เงินปันผลรับ 71,492,030 76,406,296 71,492,030 76,406,296 
ดอกเบ้ียรับ 15,372,829 15,774,135 - - 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ 32,358,298 33,996,269 - - 
ค่าเช่าจ่าย 225,000,000 225,000,000 - - 
ขาดทุนจากสาํรองการคํ้าประกนั 40,391,921 73,696,403 20,265,286 36,972,250 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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33 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
33.1) รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายจากกิจการหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

กจิการอืน่ทีม่ผู้ีถือหุ้นกลุ่มเดยีวกนั     
ค่าเช่ารับ 14,279,196 14,279,196 - - 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ 10,403,892 2,095,309 1,331,586 2,095,309 
รายไดอ่ื้น 23,692,911 17,159,481 - - 
ค่าเช่าจ่าย 118,177,661 108,497,669 89,273,243 80,959,726 
ค่าไฟฟ้า 39,674,729 36,142,027 39,674,729 36,142,027 
ค่าบริหารจดัการ - 19,327,722 - 3,593,496 
ค่าบริการอ่ืน 13,167,007 8,081,963 - - 

 
33.2) ลูกหน้ีและเจา้หน้ีจากกิจการหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหนีก้จิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 167,693,521 51,385,195 

กิจการอ่ืนท่ีมีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 63,531,938 107,788,208 3,893,749 5,137,904 

รวม 63,531,938 107,788,208 171,587,270 56,523,099 

     
เจ้าหนีก้จิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 14,207,925 71,054,473 

กิจการอ่ืนท่ีมีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 7,127,705 94,008 371,740 125,026 

รวม 7,127,705 94,008 14,579,665 71,179,499 

 
 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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33 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
33.3) เงินใหกู้ย้มืจากกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนั 
 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 อตัราดอกเบีย้ (ร้อยละ) พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

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

เงนิให้กู้ยมืระยะสั้น       
บริษทัย่อย       
บริษทั เซ็นทรัลกระบี่เบยร์ีสอร์ท จาํกดั 4.75 4.75 - - 153,900,000 179,000,000 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวลิด ์จาํกดั 4.75 4.75 - - 284,700,000 226,400,000 
บริษทั เอส.พี. เรียลตี้ พทัยา บีช จาํกดั 4.75 4.75 - - 24,000,000 23,000,000 
บริษทั ทริปเปิลไนน์ เดคคอร์ จาํกดั 4.75 4.75 - - 2,250,000 2,250,000 
       
บริษทัร่วม       

R.M.L. Leisure Pvt. Ltd. - 10.00 - 167,495,000 - - 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั   - 167,495,000 464,850,000 430,650,000 

 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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33 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
33.3) เงินใหกู้ย้มืจากกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 อตัราดอกเบีย้ (ร้อยละ) พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

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

เงนิให้กู้ยมืระยะยาว       
บริษทัย่อย       
บริษทั เซ็นทรัลสมุยโฮเตล็แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 4.75 4.75 - - 275,000,000 184,000,000 
บริษทั เซ็นทรัลกะรนวลิเลจ จาํกดั 4.75 4.75 - - 117,000,000 124,500,000 
บริษทั เซ็นทรัลโฮเตล็แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 4.75 4.75 - - 137,000,000 154,000,000 
บริษทั เซ็นทรัลกระบี่เบยร์ีสอร์ท จาํกดั 4.75 4.75 - - 455,100,000 463,000,000 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวลิด์ จาํกดั 4.75 4.75 - - 1,559,800,000 1,905,600,000 
บริษทั เอส.พี. เรียลตี้ หาดฝรั่ง รีสอร์ท จาํกดั 4.75 - - - 300,000 - 
บริษทั เซ็นทาราอินเตอร์เนชัน่แนลแมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 4.75 4.75 - - 1,155,500,000 449,500,000 
บริษทั เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จาํกดั 4.75 4.75 - - - 740,000,000 
การร่วมค้า       
บริษทั โรงแรมกะตะภูเกต็ จาํกดั 6.00 - 6.50 6.00 157,000,000 41,000,000 41,000,000 41,000,000 
บริษทัร่วม       

R.M.L. Leisure Pvt. Ltd. - 0.00 - 55,213,375 - - 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั   157,000,000 96,213,375 3,740,700,000 4,061,600,000 

 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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33 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
33.3) เงินใหกู้ย้มืจากกิจการหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทัย่อย     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - - 4,451,250,000 4,131,676,105 
เพิ่มข้ึน - - 1,951,300,000 2,312,500,000 
ลดลง - - (2,238,000,000) (1,992,926,105) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม - - 4,164,550,000 4,451,250,000 

     
การร่วมค้า     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 41,000,000 41,000,000 41,000,000 41,000,000 
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย 116,000,000 - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 157,000,000 41,000,000 41,000,000 41,000,000 

     
บริษทัร่วม     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 222,708,375 220,006,025 - - 
เปล่ียนประเภทเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม (222,708,375) - - - 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน     
    ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง - 2,702,350 - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม - 222,708,375 - - 

     
รวมเงนิให้กู้ยมืแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 263,708,375 261,006,025 4,492,250,000 4,172,676,105 
เพิ่มข้ึน - - 1,951,300,000 2,312,500,000 
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย 116,000,000 - - - 
ลดลง - - (2,238,000,000) (1,992,926,105) 
เปล่ียนประเภทเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม (222,708,375) - - - 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน     
   ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง - 2,702,350 - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 157,000,000 263,708,375 4,205,550,000 4,492,250,000 

 
 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 

 

74 

33 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
33.4) เงินกูย้มืจากกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนั 
 

 อตัราดอกเบีย้ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

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

เงนิกู้ยมืระยะสั้น       
บริษทัย่อย       
บริษทั เซ็นทาราอินเตอร์เนชัน่แนลแมนเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 3.00-.4.75 1.85 -3.00 - - 72,500,000 25,000,000 
บริษทั เซ็นทรัลหวัหินบีชรีสอร์ท จาํกดั   1.75 - 3.00 3.00 - 4.75 - - 10,000,000 45,000,000 
บริษทั โคซี่ โฮเตล็ จาํกดั   3.00-.4.75 - - - 5,000,000 - 
บริษทั เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จาํกดั 4.75 - - - 661,500,000 - 
       
การร่วมค้า       

Centara Maldives Pvt. Ltd. - 4.75 - 6,000,000 - - 

รวม   - 6,000,000 749,000,000 70,000,000 

 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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33 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
33.4) เงินกูย้มืจากกิจการหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 6,000,000 - 70,000,000 821,500,000 
เพิ่มข้ึน - 6,000,000 1,426,500,000 117,000,000 
ลดลง (6,000,000) - (747,500,000) (868,500,000) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม - 6,000,000 749,000,000 70,000,000 

 
33.5) สาํรองการคํ้าประกนั  

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

สาํรองการคํ้าประกนัระยะสั้น 56,188,542 88,917,402 28,189,791 44,609,861 
สาํรองการคํ้าประกนัระยะยาว - 15,796,620 - 7,924,505 

รวม 56,188,542 104,714,022 28,189,791 52,534,366 

 
33.6) หน้ีสินภายใตส้ญัญาขายฝาก 

 
ยอดคงเหลือกบักองทุนรวมไทยพฒันา 2 ถึงกาํหนดจ่ายดงัน้ี 
 

 งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554  

  ค่าใช้จ่าย   ค่าใช้จ่าย  

 ยอดคงเหลอื รอตัดบญัชี สุทธิ ยอดคงเหลอื รอตัดบญัชี สุทธิ 

       
ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 122,250,000 (5,523,557) 116,726,443 81,500,000 (5,660,504) 75,839,496 
ระยะเวลามากกวา่หน่ึงปี       

   ถึงหา้ปี - - - 122,250,000 (5,523,557) 116,726,443 

รวม 122,250,000 (5,523,557) 116,726,443 203,750,000 (11,184,061) 192,565,939 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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33  รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
33.7)  ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั  

 
ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญัประกอบด้วย  
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 39,080,543 45,925,688 38,720,543 45,595,688 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 603,501 875,538 603,501 875,538 

รวม  39,684,044 46,801,226 39,324,044 46,471,226 

 
33.8) สญัญาสาํคญัท่ีทาํกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
สัญญาเช่าระยะยาว 
 
บริษทั 
 
ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาต่างตอบแทนระหวา่งบริษทักบั บริษทั เซ็นทรัลอินเตอร์พฒันา จาํกดั (“CID”) ซ่ึงทาํสัญญาเช่าท่ีดินระยะยาว
กบัการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) บริษทัไดรั้บสิทธิในการก่อสร้างอาคารโรงแรมบนท่ีดินท่ีเช่าช่วงจากบริษทั เซ็นทรัลอินเตอร์
พฒันา จาํกดั และสามารถดาํเนินกิจการโรงแรมเพ่ือประโยชน์ของบริษทัจนถึงวนัท่ี 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 สัญญาน้ีต่ออายไุดอี้กคร้ัง
ละ 10 ปี บริษทัจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินประมาณ 73.7 ลา้นบาท โดยแบ่งชาํระเป็นงวดต่างๆ กนัถึงปี พ.ศ. 2551 
 
เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2546 CID ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงกบั รฟท. โดยชาํระค่าชดเชยสัญญาเช่าเพิ่มเติมใหแ้ก่ รฟท.ในจาํนวนท่ี 
ตกลงร่วมกบั รฟท. บริษทัไดต้กลงรับแบ่งค่าชดเชยดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 65 ลา้นบาท โดยชาํระเป็นรายงวด 8 งวด 
เร่ิมชาํระงวดแรกภายในวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2546 และงวดสุดทา้ยภายในวนัท่ี 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 
 
การโอนสินทรัพยใ์หก้ารรถไฟแห่งประเทศไทย 
 
เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ซ่ึงเป็นวนัครบกาํหนดของสัญญาต่างตอบแทนดงักล่าว บริษทัตอ้งโอนส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินท่ีเช่าช่วง 
ส่วนติดตั้งและปรับปรุง รวมถึงอุปกรณ์บางส่วนใหแ้ก่ รฟท.ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัครบกาํหนดสัญญาเป็นจาํนวน 23.9 ลา้นบาท 
เป็นผลใหบ้ริษทัมีขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยใ์นจาํนวนเดียวกนั 
 
เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 บริษทัไดรั้บแจง้จาก CID วา่ CID ไดเ้ขา้ทาํสญัญาเช่าท่ีดินและอาคารฉบบัใหม่ โดยมีระยะเวลาการเช่า 
20 ปีกบั รฟท. แลว้ ดงันั้น บริษทัจึงไดเ้ขา้ลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงกบั CID เพื่อรักษาสิทธิและยนืยนัการใชสิ้ทธิในการเขา้ทาํสัญญา
เช่าช่วงใหม่กบั CID โดย CID ไดแ้จง้ใหบ้ริษทัจ่ายเงินประกนัสิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว จาํนวน 
95 ลา้นบาท ในวนัท่ี CID เขา้ทาํสญัญาเช่ากบั รฟท. 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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33  รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
33.8) สญัญาสาํคญัท่ีทาํกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 
สัญญาเช่าระยะยาว (ต่อ) 
 
บริษทั (ต่อ) 
 
ในปี พ.ศ. 2552 บริษทัทาํสัญญาเช่าช่วงทรัพยสิ์น ซ่ึงประกอบด้วย อาคารโรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ (เดิมช่ือ 
โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว) และส่วนปรับปรุงอาคารโรงแรม พร้อมทั้งทรัพยสิ์นครุภณัฑ ์กบับริษทั เซ็นทรัลอินเตอร์พฒันา 
จาํกดั (“ผูใ้หเ้ช่าช่วง”) เป็นระยะเวลา 20 ปี และจะส้ินสุดลงในวนัท่ี 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2571 บริษทัจะตอ้งจ่ายค่าผลประโยชน์ตอบแทน 
การไดสิ้ทธิเช่าช่วงและค่าเช่าสาํหรับการเช่าช่วงสินทรัพยร์ายปีใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าช่วงตลอดอายสุัญญาเช่าเป็นจาํนวนเงินรวม 2,556 ลา้นบาท 
ในระหวา่งปี พ.ศ. 2552 บริษทับนัทึกสิทธิเช่าช่วงและค่าเช่ารายปีจาํนวน 361 ลา้นบาท เป็นสิทธิการเช่าในงบแสดงฐานะการเงินรวม
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ (ดูหมายเหตุ 16) นอกจากน้ี บริษทัจะตอ้งจ่ายค่าเช่าครุภณัฑ์ให้แก่ผูใ้ห้เช่าช่วงตลอดอายุ
สญัญาเช่าเป็นจาํนวนเงินรวม 31 ลา้นบาท โดยบริษทับนัทึกค่าเช่าครุภณัฑเ์ป็นสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (ดูหมายเหตุ 14) 
 
ทรัพยสิ์นท่ีเช่าท่ีบริษทัไดด้าํเนินการบูรณะพฒันา ปรับปรุงหรือก่อสร้าง แกไ้ข ดดัแปลง ต่อเติม ซ่อมแซมหรือสร้างทดแทนทรัพยสิ์น
เดิมตามสญัญาน้ี ใหต้กเป็นกรรมสิทธ์ิของ รฟท. ทนัทีท่ีมีการดาํเนินการดงักล่าวแลว้เสร็จ นอกจากน้ี บริษทัตอ้งส่งมอบครุภณัฑท่ี์เช่า
ตามรายการในสญัญาเช่าใหแ้ก่ รฟท. เม่ือส้ินสุดสญัญาเช่าตามสภาพตามสมควรและอายกุารใชง้านในขณะนั้น 
 
บริษทัย่อย 
 
โครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บชี รีสอร์ท สมุย 
 
สัญญาระหว่างบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย กับกองทุนรวมไทยพัฒนา 1 
 
เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2545 บริษทั เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จาํกดั (“CSBR”) ไดท้าํสัญญาจะซ้ือจะขายอาคารกบักองทุนรวมไทย
พฒันา 1 (“TP1”) โดย CSBR ตกลงขายอาคารโรงแรมพร้อมเฟอร์นิเจอร์ท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจโรงแรมให้แก่ TP1 และ CSBR  
ไดท้าํสญัญาเช่าอาคารดงักล่าวกลบัคืนจาก TP1 ตามสญัญาเช่าอาคาร ฉบบัลงวนัท่ีเดียวกนั เป็นระยะเวลา 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีในสัญญา 
และสามารถต่อสัญญาไดอี้กคราวละ 3 ปี นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2545 CSBR ยงัไดท้าํสัญญาใหเ้ช่าท่ีดินแก่ TP1 เป็น
ระยะเวลา 15 ปี ภายใตส้ัญญาน้ี TP1 ในฐานะเจา้ของกรรมสิทธิในอาคารโรงแรม ซ่ึงตั้งอยูบ่นท่ีดินท่ีเช่าตามสัญญาน้ี ตกลงจะขาย
อาคารโรงแรม และเฟอร์นิเจอร์ท่ีมีอยู่ในอาคารโรงแรมในวนัท่ีมีการโอนกรรมสิทธิในอาคารโรงแรมดงักล่าวให้แก่ CSBR  
เม่ือ CSBR ไดช้าํระราคาซ้ือคืนอาคารโรงแรมและเฟอร์นิเจอร์ใหแ้ก่ TP1 ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาเรียบร้อยแลว้ 
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33  รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
33.8) สญัญาสาํคญัท่ีทาํกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 
สัญญาเช่าระยะยาว (ต่อ) 
 
บริษทัย่อย (ต่อ) 
 
โครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บชี รีสอร์ท สมุย (ต่อ) 
 
นอกจากน้ี TP1 ไดว้า่จา้ง CSBR ใหเ้ป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยต์ามสญัญาวา่จา้งผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยล์งวนัท่ี 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2545 
เป็นระยะเวลา 15 ปี และเพื่อเป็นหลกัประกนัการชาํระหน้ีและปฏิบติัตามสัญญา CSBR ตกลงจาํนองท่ีดินอนัเป็นท่ีตั้งของโรงแรม 
และใหบ้ริษทั โรงแรม เซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) (“CPH”) จดัทาํหนงัสือรับรองการชาํระหน้ีและการปฏิบติัตามสัญญาเช่าอาคาร 
และสญัญาบริหารอสงัหาริมทรัพยใ์หแ้ก่กองทุนรวม 
 
เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน พ.ศ. 2551 CSBR และ TP1 ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงเลิกสัญญา โดย CSBR และ TP1 ตกลงยกเลิกสัญญาเช่าท่ีดิน  
สญัญาเช่าอาคาร สญัญาวา่จา้งผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์และสัญญาจาํนองท่ีดิน โดยใหส้ัญญาต่างๆ ดงักล่าวมีผลส้ินสุดลง ตั้งแต่วนัท่ี
ลงนามในบนัทึกขอ้ตกลง นอกจากน้ี CSBR ตกลงซ้ือ และ TP1 ตกลงขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ท่ีมีอยูใ่นอาคารโรงแรม ณ วนัท่ี 
ทาํบนัทึกขอ้ตกลง ในราคา 1 ลา้นบาท โดย TP1 ตกลงโอนกรรมสิทธ์ิและส่งมอบเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ดงักล่าวใหแ้ก่ CSBR และ 
CSBR ไดช้าํระราคาค่าซ้ือเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ดงักล่าวใหแ้ก่ TP1 เสร็จส้ินแลว้ในวนัท่ีทาํบนัทึกขอ้ตกลง และในวนัเดียวกนั CPH 
และ TP1 ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงยกเลิกคาํรับรองการชาํระหน้ี เพื่อยกเลิกหนงัสือรับรองการชาํระหน้ี ฉบบัลงวนัท่ี 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2545  
ท่ี CPH ไดท้าํไวก้บั TP1 เพื่อรับรองการชาํระหน้ีของ CSBR ภายใตส้ัญญาว่าจา้งผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์สัญญาเช่าอาคาร และ
สญัญาเช่าท่ีดินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน พ.ศ. 2551 TP1 ไดข้ายอาคารโรงแรมใหแ้ก่ CPH เน่ืองจาก CSBR ไม่ประสงคใ์ชสิ้ทธิซ้ืออาคารโรงแรมตาม
สญัญาเช่าท่ีดิน ลงวนัท่ี 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2545 โดย TP1 ไดรั้บค่าตอบแทนจากการขายอาคารเป็นจาํนวนเงิน 1,450 ลา้นบาท 
 
สัญญาระหว่างบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย กบักองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์รงแรม
และรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 
 
เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน พ.ศ. 2551 บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัท่ีดิน 
และอาคารโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย (ช่ือเดิมคือ โรงแรมเซ็นทรัลสมุย บีชรีสอร์ท) กบักองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (“CTARAF”) โดยมีสาระสาํคญัต่อไปน้ี 
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33 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
33.8) สญัญาสาํคญัท่ีทาํกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 
สัญญาเช่าระยะยาว (ต่อ) 
 
บริษทัย่อย (ต่อ) 
 
โครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บชี รีสอร์ท สมุย (ต่อ) 
 
1 บริษทั เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จาํกดั (“CSBR”) ไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินกบั CTARAF เพื่อให ้CTARAF เช่าท่ีดินเป็นระยะเวลา  

30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีคู่สัญญาไดน้าํสัญญาเช่าไปจดทะเบียนการเช่า (วนัท่ี 26 กนัยายน 2551) ทั้งน้ี CTARAF ตกลงชาํระค่าเช่า
ท่ีดินเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 1,500 ลา้นบาท โดยชาํระทั้งจาํนวนในวนัจดทะเบียนการเช่า CSBR บนัทึกรายการดงักล่าวเป็นรายไดรั้บ
ล่วงหน้ารอตดับญัชีในงบแสดงฐานะการเงิน และทยอยตดับญัชีเป็นรายไดโ้ดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 30 ปีใน 
งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 รายไดค่้าเช่าท่ีดินรับล่วงหนา้ดงักล่าวสุทธิจากค่าตดัจาํหน่ายจาํนวน 50.0 ลา้นบาท 
(พ.ศ. 2554: 50.0 ลา้นบาท) คงเหลือจาํนวน 1,286.7 ลา้นบาท (พ.ศ. 2554: 1,336.7 ลา้นบาท) 
 

2 บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) (“CPH”) ไดท้าํสัญญาเช่าอาคารส่ิงปลูกสร้างโรงแรมเซ็น ทาราแกรนด ์ 
บีช รีสอร์ท สมุย รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั CTARAF เพื่อให้ CTARAF เช่าเป็นระยะเวลา 30 ปี 
นบัตั้งแต่วนัท่ีคู่สัญญาไดน้าํสัญญาเช่าไปจดทะเบียนการเช่า (วนัท่ี 26 กนัยายน พ.ศ. 2551) ทั้งน้ี CTARAF ตกลงชาํระค่าเช่า
อาคารเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 1,510 ลา้นบาท โดยชาํระทั้งจาํนวนในวนัจดทะเบียนการเช่า CPH บนัทึกรายการดงักล่าวเป็นรายได ้
รับล่วงหนา้รอตดับญัชีในงบแสดงฐานะการเงินในงบการเงินเฉพาะกิจการ และทยอยตดับญัชีเป็นรายไดโ้ดยวิธีเส้นตรงตลอด
อายสุญัญาเช่า 30 ปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 รายไดรั้บล่วงหนา้สุทธิจากค่าตดัจาํหน่ายจาํนวน 50.3 ลา้นบาท (พ.ศ. 2554: 
50.3 ลา้นบาท) คงเหลือจาํนวน 1,295.4 ลา้นบาท (พ.ศ. 2554: 1,345.7 ลา้นบาท) 
 
ภายใตส้ัญญาเช่าอาคารส่ิงปลูกสร้าง CPH ตกลงและรับรองว่า ภายในระยะเวลา 4 ปีนบัจากวนัจดทะเบียนการเช่า CTARAF  
จะมีรายได้ค่าเช่าจากการนําทรัพยท่ี์เช่าไปหาผลประโยชน์ ไม่น้อยกว่ารายได้ค่าเช่าประกันสะสม ตามจาํนวนเงินท่ีระบุ 
ในสัญญา โดยหาก CTARAF มีรายไดค่้าเช่าสะสมนอ้ยกวา่รายไดค่้าเช่าประกนัสะสมตามสัญญา CPH ตกลงจะชาํระเงินให ้
CTARAF ในจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างระหวา่งรายไดค่้าเช่าสะสมของกองทุนรวม ลบดว้ยรายไดค่้าเช่าประกนัสะสม  
 
เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 CPH และ CSBR ไดท้าํสัญญาเก่ียวกบัการประกนัรายไดข้อง CTARAF โดย CSBR ในฐานะ
ผูใ้หเ้ช่าท่ีดินซ่ึงไดรั้บประโยชน์ส่วนหน่ึงจากการเช่าทรัพยสิ์นของ CTARAF ตกลงร่วมรับประกนัรายไดค่้าเช่า โดยหาก CPH 
ตอ้งชาํระเงินใดๆ ใหแ้ก่ CTATAF ภายใตเ้ง่ือนไขการรับประกนัขา้งตน้ CSBR ตกลงจะชาํระเงินค่ารับประกนับางส่วนใหแ้ก่ 
CPH ตามอตัราร้อยละท่ีกาํหนดในสญัญา 
 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ CPH บนัทึกขาดทุนจากสาํรองการคํ้าประกนัเป็นจาํนวนเงินประมาณ 20.3 ลา้นบาท (พ.ศ. 2554 :  
37 ลา้นบาท) ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555  
มียอดคงเหลือของสาํรองการคํ้าประกนัเป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 28.2 ลา้นบาท (พ.ศ. 2554 : 52.5 ลา้นบาท) ในงบการเงินรวม 
CPH และ CSBR บนัทึกขาดทุนจากสาํรองการคํ้าประกนัเป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 40.4 ลา้นบาท (พ.ศ. 2554 : 73.7 ลา้นบาท) 
ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 มียอดคงเหลือ
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ของสาํรองการคํ้าประกนัเป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 56.2 ลา้นบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวม (พ.ศ. 2554 : 104.7 ลา้นบาท) 
(ดูหมายเหตุ 21) 

33 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

33.8) สญัญาสาํคญัท่ีทาํกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

สัญญาเช่าระยะยาว (ต่อ) 
 

บริษทัย่อย (ต่อ) 
 

โครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บชี รีสอร์ท สมุย (ต่อ) 
 

ทั้งน้ี หาก CTARAF ประสงค์จะต่ออายุสัญญาเช่าท่ีดิน และสัญญาเช่าอาคาร ตามขอ้ 1 และขอ้ 2 ขา้งตน้ ไปอีกนบัจากวนัครบ
ระยะเวลาการเช่า CTARAF ตอ้งแจง้ความประสงคด์งักล่าวใหแ้ก่ CSBR และ CPH แลว้แต่กรณี ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายในปี
ท่ี 26 นบัจากปีแรกของระยะเวลาการเช่า และคู่สญัญาจะร่วมกนัเจรจารายละเอียดในการต่ออายสุญัญาเช่าใหแ้ลว้เสร็จภายในปีท่ี 
27 นบัจากปีแรกของระยะเวลาการเช่า 

 

3 CSBR ได้ทาํสัญญาซ้ือขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ท่ีได้ติดตั้งใช้งานอยู่ในโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย กับ 
CTARAF โดย CTARAF ตกลงชาํระค่าตอบแทนการรับโอนกรรมสิทธ์ิในเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ดงักล่าว เป็นจาํนวนเงิน
ทั้งส้ิน 80 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยชาํระทั้งจาํนวนในวนัโอนกรรมสิทธ์ิ (วนัท่ี 26 กนัยายน พ.ศ. 2551) 

 

4 CTARAF ไดท้าํสญัญาเช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุยกบั บริษทั เซ็นทรัลสมุยโฮเตล็แมนเนจเมน้ท ์
จาํกดั (“CSHM”) เพื่อให้เช่าท่ีดิน อาคารและระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง และเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์แก่ 
CSHM เพื่อให้ CSHM ใชใ้นการดาํเนินธุรกิจโรงแรม โดยมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี นบัจากวนัท่ี 26 กนัยายน พ.ศ. 2551 ทั้งน้ี 
CTARAF ตกลงใหค้าํมัน่แก่  CSHM  เพื่อให้  CSHM  มีสิทธิเช่าทรัพยท่ี์เช่าต่อไปอีก  3 ปีนบัจากวนัท่ีครบระยะเวลาการเช่า  โดย 
CSHM  ตอ้งแจง้ให ้ CTARAF ทราบถึงการใชสิ้ทธิตามคาํมัน่ใหสิ้ทธิการเช่าล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่า  6 เดือน
ก่อนวนัครบระยะเวลาการเช่า ตามสัญญาฉบบัน้ี CSHM ตกลงชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าเช่าคงท่ี ในอตัรารวม  
225 ลา้นบาทต่อปี และค่าเช่าแปรผนั ซ่ึงคิดเป็นร้อยละตามอตัราท่ีกาํหนดในสัญญาของรายไดห้ลงัหกัตน้ทุนและค่าใชจ่้ายใน
การดาํเนินงาน ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ และค่าเช่าคงท่ี 
 

ทั้งน้ีตามสัญญาเช่าช่วงและสัญญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง CSHM ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขในสัญญา เช่น ส่งมอบเอกสาร และขอ้มูล
ต่างๆ ตามท่ีระบุในสัญญา เปิดบญัชีและดาํรงบญัชีเงินฝากต่างๆ รวมทั้งโอนสิทธิเรียกร้องในบญัชีเงินฝากดงักล่าวให้แก่ 
CTARAF ไม่ก่อหน้ีเพิ่มเติม ขาย จาํหน่าย ให้เช่า ก่อภาระผกูพนัในทรัพยสิ์นไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ให้เงินกู ้ลงทุนใดๆ 
ยกเวน้ไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก CTARAF 
 

โครงการโรงแรมเซ็นทรัลวงศ์อมาตย์บชีรีสอร์ท พทัยา 
 

เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม พ.ศ. 2546 บริษทั เซ็นทรัลอินเตอร์พฒันา จาํกดั (“ผูข้ายฝาก”) ไดท้าํสัญญาขายฝากท่ีดินพร้อมอาคาร
โรงแรมเซ็นทรัลวงศอ์มาตยบี์ชรีสอร์ทพทัยากบักองทุนรวมไทยพฒันา 2 (“ผูซ้ื้อฝาก”) และผูข้ายฝากอีกรายหน่ึงไดท้าํสัญญา
ขายฝากท่ีดิน กบั กองทุนรวมไทยพฒันา 2 (“ผูซ้ื้อฝาก”) เพื่อให้บริษทั เซ็นทรัลหวัหินบีช รีสอร์ท จาํกดั (“CHBR”) เช่าและ
ดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบักิจการโรงแรม ซ่ึงคู่สัญญาตกลงให้ผูข้ายฝาก หรือบริษทั เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอร์ท จาํกดั หรือบริษทั 
โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จาํกดั (มหาชน) รายหน่ึงรายใดเป็นผูมี้สิทธิไถ่คืนทรัพยท่ี์ขายฝากจากผูซ้ื้อฝากในราคาสินไถ่ตามท่ีระบุ
ในสัญญาภายในกาํหนดระยะเวลา 10 ปีนบัตั้งแต่วนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ หรือในกรณีท่ีผูมี้สิทธิไถ่คืนมีความประสงค ์
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จะไถ่ทรัพยท่ี์ขายฝากใหเ้สร็จส้ินก่อนกาํหนด 10 ปีตอ้งแจง้เป็นหนงัสือถึงผูซ้ื้อฝากใหท้ราบล่วงหนา้ก่อนถึงกาํหนดการผอ่นชาํระ
งวดถดัไปไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั 
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33 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
33.8) สญัญาสาํคญัท่ีทาํกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 
สัญญาเช่าระยะยาว (ต่อ) 
 
บริษทัย่อย (ต่อ) 
 
โครงการโรงแรมเซ็นทรัลวงศ์อมาตย์บชีรีสอร์ท พทัยา (ต่อ) 
 
ณ วนัท่ี 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2546 ผูข้ายฝากทั้งสองรายไดท้าํหนงัสือสละสิทธิในการไถ่คืนทรัพยท่ี์ขายฝากใหแ้ก่บริษทั เซ็นทรัลหวัหิน
บีชรีสอร์ท จาํกดั และบริษทัโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน)  
 
เพื่อเป็นหลกัประกนัการชาํระหน้ีและปฏิบติัตามสัญญาฉบบัน้ี บริษทัไดอ้อกหนงัสือรับรองการชาํระหน้ีของบริษทั เซ็นทรัลหวัหิน
บีชรีสอร์ท จาํกดั กบักองทุนรวมไทยพฒันา 2 
 
เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2549 บริษทั เซ็นทรัลหวัหินบีชรีสอร์ท จาํกดั ไดท้าํหนงัสือสละสิทธิในการไถ่คืนทรัพยท่ี์ขายฝากให้แก่
บริษทัแต่เพียงผูเ้ดียว 
 
เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม พ.ศ. 2546 บริษทั เซ็นทรัลหวัหินบีชรีสอร์ท จาํกดั (“CHBR”) ไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินและอาคารโรงแรมเซ็นทรัล
วงศอ์มาตยบี์ชรีสอร์ท พทัยา (“อาคารโรงแรม”) กบักองทุนรวมไทยพฒันา 2 (“กองทุน”) เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม โดยมีกาํหนด
ระยะเวลา 10 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 23 ธนัวาคม พ.ศ. 2546 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี CHBR ตกลงชาํระค่าเช่าเป็นงวดรายหกเดือน ในอตัรางวดละ 
55 ลา้นบาท อตัราค่าเช่าน้ีใชบ้งัคบัสาํหรับระยะเวลาการเช่าตั้งแต่วนัท่ีลงนามในสัญญาจนถึงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2550 หลงัจาก
นั้นคู่สัญญาจะพิจารณาปรับค่าเช่าตามความเหมาะสม ค่าเช่างวดแรกมีกาํหนดชาํระในวนัท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2547 เพื่อเป็นค่าเช่า
สาํหรับระยะเวลาการเช่าตั้งแต่วนัท่ี 23 ธนัวาคม พ.ศ. 2546 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2547 และงวดถดัไปจะมีกาํหนดชาํระใน 
วนัทาํการท่ีสามก่อนส้ินเดือนกุมภาพนัธ์ และเดือนสิงหาคมในแต่ละปี ค่าเช่างวดสุดทา้ยจะชาํระในวนัท่ีสัญญาน้ีระงบัหรือส้ินสุดลง  
ในจาํนวนเงินซ่ึงคิดคาํนวณตามจาํนวนวนัท่ีเกิดข้ึนจริงนบัตั้งแต่วนัถดัจากกาํหนดวนัชาํระค่าเช่าในงวดก่อนหนา้จนถึงวนัท่ีสัญญาน้ี
ส้ินสุดลง  
 
โฉนดท่ีดินของบริษทัซ่ึงมีราคาตามบญัชีจาํนวน 772 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 ยงัเป็นช่ือของกองทุน
รวมไทยพฒันา 2 ซ่ึงเป็นผูซ้ื้อฝาก ท่ีดินดงักล่าวเป็นท่ีดินในโครงการโรงแรมเซ็นทรัลวงศอ์มาตย ์บีชรีสอร์ท พทัยา  
 
นอกจากน้ี CHBR ตกลงท่ีจะดาํเนินการก่อสร้างอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืนใดบนทรัพยท่ี์เช่า เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าท่ีดินและอาคาร
โรงแรมเป็นการตอบแทนการท่ีกองทุนตกลงให้ CHBR เช่าทรัพยท่ี์เช่า และภายหลงัจากปีท่ีหน่ึงนบัจากวนัเร่ิมตน้ของระยะเวลาการเช่า 
CHBR ตกลงท่ีจะซ่อมแซมใหญ่หรือพิจารณาปรับปรุงอาคารโรงแรม เพื่อปรับปรุงมูลค่าของทรัพยท่ี์เช่าใหดี้ข้ึนและเหมาะสมกบัการ
ประกอบธุรกิจโรงแรม 
 
เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2549 บริษทัไดท้าํสัญญาโอนสิทธิการเช่ากบั CHBR และกองทุน โดยบริษทัไดรั้บโอนสิทธิการเช่ารวมถึง
ห น้ า ท่ี ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต า ม สั ญ ญ า เ ช่ า ท่ี ดิ น พ ร้ อ ม อ า ค า ร ดั ง ก ล่ า ว



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
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33  รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
33.8) สญัญาสาํคญัท่ีทาํกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 
สัญญาเช่าระยะยาว (ต่อ) 
 
บริษทัย่อย (ต่อ) 
 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จํากดั 
 
เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2548 บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จาํกดั (“CWH”) ไดท้าํสัญญาเช่าช่วงท่ีดินและอาคารในส่วนของ
โรงแรมจากกองทุนรวมธุรกิจไทย 4 (“กองทุน”) เพื่อพฒันาและใชป้ระกอบการดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัโรงแรมหรือธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
CWH ตอ้งจ่ายค่าเช่าล่วงหนา้และค่าเช่ารายปีใหแ้ก่กองทุนตลอดอายขุองสัญญาซ่ึงส้ินสุดวนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2575 เป็นจาํนวนเงิน 
1,188.8 ลา้นบาท ทั้งน้ี CWH ไดช้าํระค่าเช่าล่วงหนา้เม่ือลงนามในสัญญาเป็นจาํนวนเงิน 275 ลา้นบาท ในระหวา่งปี พ.ศ. 2555 CWH  
ไดจ่้ายค่าเช่ารายปีเป็นจาํนวน 15.8 ลา้นบาท (พ.ศ. 2554: 15.8 ลา้นบาท) ซ่ึงบนัทึกเป็นสิทธิการเช่าในงบแสดงฐานะการเงินรวม  
(ดูหมายเหตุ 16) 
 
สัญญาขา้งตน้ยงัไดก้าํหนดให ้CWH ตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิในอาคารและส่ิงปลูกสร้างใดๆ ท่ี CWH ไดซ่้อมแซมปรับปรุง หรือก่อสร้าง
ข้ึนบนท่ีดินท่ีเช่าช่วงใหแ้ก่เจา้ของทรัพยสิ์นคือสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ทนัทีท่ีมีการซ่อมแซม ปรับปรุงหรือก่อสร้าง
ดงักล่าวเสร็จส้ิน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 CWH ยงัไม่ไดโ้อนกรรมสิทธ์ิในอาคารและส่ิงปลูกสร้างต่างๆ ให้แก่เจา้ของทรัพยสิ์น ทั้งน้ี CWH 
ไดรั้บการอนุมติัผ่อนปรนการขยายระยะเวลาการพฒันาและก่อสร้างอาคารโรงแรม และโอนกรรมสิทธ์ิในอาคารและส่ิงปลูกสร้าง
ใหก้บัเจา้ของทรัพยสิ์นออกไปเป็นภายในปี พ.ศ. 2556 
 
สัญญาบริการระยะยาว 
 
บริษทั 
 
เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 บริษทัไดท้าํสญัญาค่าตอบแทนการจดัการกบับริษทัยอ่ย โดยสญัญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 
1 มกราคม พ.ศ. 2547 ค่าตอบแทนการจดัการดงักล่าวกาํหนดชาํระเป็นรายไตรมาส  ทั้งน้ี คู่สัญญามีสิทธิท่ีจะแกไ้ขหรือเพิ่มเติมหรือ
ลดงานท่ีดาํเนินการน้ี หรือเพิ่มหรือลดเงินค่าตอบแทนโดยจะตอ้งทาํความตกลงเป็นหนงัสือ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
- บริษทัไดท้าํสญัญาค่าตอบแทนการจดัการสาํหรับบริษทัยอ่ย 7 แห่งในกลุ่มโรงแรมเพ่ือบริหารงานกิจการโรงแรม ภายใตส้ัญญา

ดงักล่าว บริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนการจดัการในอตัราเป็นร้อยละท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาของรายไดสุ้ทธิจากการใหบ้ริการ โดย
แยกเป็นค่าบริหารจดัการและค่าจดัการการตลาด 

 
- บริษทัไดท้าํสัญญาการจดัการดา้นการตลาดกบับริษทัยอ่ยอีกหน่ึงแห่งในกลุ่มโรงแรม ภายใตส้ัญญาดงักล่าวบริษทัจะไดรั้บ

ค่าตอบแทนเฉพาะการจดัการดา้นการตลาดในอตัราเป็นร้อยละท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาของรายไดสุ้ทธิจากการใหบ้ริการ 
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- บริษทัไดท้าํสญัญาค่าตอบแทนการบริหารงานกบับริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั (“CRG”) สาํหรับการบริหารงานของ 
CRG ภายใต้สัญญาดังกล่าว  บริษัทจะได้รับค่าตอบแทนการจัดการ เ ป็นจํานวนเ งินคง ท่ี เ ป็นราย เ ดือน
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สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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33  รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
33.8) สญัญาสาํคญัท่ีทาํกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

สัญญาบริการระยะยาว (ต่อ) 
 

บริษทั (ต่อ) 
 

เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน พ.ศ. 2551 บริษทัไดท้าํสัญญาการจดัการกบับริษทั เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเมน้ท์ จาํกดั เพื่อให้บริการ
บริหารงานโรงแรมเป็นระยะเวลา 30 ปี นบัจากวนัท่ีในสญัญา บริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนการจดัการในอตัราท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา 
 

เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และวนัท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 บริษทัไดท้าํสัญญาการจดัการกบับริษทั โรงแรมกะรนภูเก็ต จาํกดั 
และ บริษทั โรงแรมกะตะภูเกต็ จาํกดั เพื่อใหบ้ริการบริหารงานโรงแรมเป็นระยะเวลา 5 ปี สญัญาจะส้ินสุดในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 
และเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ตามลาํดบั สัญญาดงักล่าวสามารถต่ออายอุตัโนมติัไดอี้ก 5 ปี ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทัจะไดรั้บ
ค่าตอบแทนการจดัการในอตัราท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา 
 

เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2555 บริษทัไดท้าํสัญญาการบริการกบับริษทั หา้งเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนทส์โตร์ จาํกดั มีกาํหนด 1 ปี เพื่อรับ
ขอ้มูลทางธุรกิจและคาํแนะนาํต่างๆ อนัเก่ียวกบัการตดัสินใจท่ีเป็นประโยชน์โดยมีอตัราค่าบริการเดือนละ 500,000 บาท สัญญา
ดงักล่าวสามารถต่ออายอุตัโนมติัไดทุ้ก 1 ปี โดยท่ีอตัราค่าบริการจะเพิ่มข้ึนในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี 
 

บริษทัย่อย 
 

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จาํกดั (“CHY”) ไดท้าํสัญญาใหเ้ช่าและใหบ้ริการกบับริษทั สรรพสินคา้เซ็นทรัล จาํกดั มีกาํหนดเวลา 
30 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โดยบริษทั สรรพสินคา้เซ็นทรัล จาํกดั ไดต้กลงเช่าส่วนหน่ึงของอาคารของ CHY เพื่อใช้
ประกอบกิจการศูนยก์ารคา้ โดย CHY มีรายไดร้วมประมาณ 428 ลา้นบาท ตลอดอายุของสัญญา ในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 รายไดค่้าเช่ารับล่วงหนา้ดงักล่าวสุทธิจากค่าตดัจาํหน่ายคงเหลือจาํนวน 168.9 ลา้นบาท (พ.ศ. 2554 : 183.2  
ลา้นบาท) 
 
เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2555 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากัด ได้ทาํสัญญาการบริการกับบริษัท ห้างเซ็นทรัล  
ดีพาร์ทเมนทส์โตร์ จาํกดั มีกาํหนด 1 ปี เพื่อรับขอ้มูลทางธุรกิจและคาํแนะนาํต่างๆ อนัเก่ียวกบัการตดัสินใจท่ีเป็นประโยชน์ โดยมี
อตัราค่าบริการเดือนละ 500,000 บาท สัญญาดงักล่าวสามารถต่ออายุอตัโนมติัไดทุ้ก 1 ปี โดยท่ีอตัราค่าบริการจะเพิ่มข้ึนในอตัรา 
ร้อยละ 5 ต่อปี 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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33 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

33.8) สญัญาสาํคญัท่ีทาํกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

สัญญาเช่าและบริการระยะยาว 
 

บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั (“CRG”) มีสัญญาเช่าและบริการระยะยาวกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเวลา 3-30 ปี จนถึง 
ปี พ.ศ. 2569 ตามเง่ือนไขของสญัญา CRG จะตอ้งจ่ายค่าเช่าและบริการเป็นยอดคงท่ีรายเดือน หรือคิดเป็นร้อยละของยอดขาย ดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 บาท บาท 
   

ภาระผูกพนัจากสัญญาเช่าดาํเนินงาน   
ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 323,647,489 294,493,057 
ระยะเวลามากกวา่หน่ึงปีถึงหา้ปี 256,608,160 258,895,477 
ระยะเวลามากกวา่หา้ปี 11,244,063 13,729,715 

รวม 591,499,712 567,118,249 

 
33.9)  ภาระคํา้ประกนัตามสัญญาระหว่างกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 
บริษทั 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 บริษทัไดค้ ํ้ าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร วงเงินการขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตและการ 
คํ้าประกนัอ่ืนของบริษทัยอ่ยบางแห่งต่อธนาคารในประเทศหลายแห่งเป็นจาํนวนเงินรวม 32 ลา้นบาท (พ.ศ. 2554 : 32 ลา้นบาท) 
 
บริษทัไดค้ ํ้าประกนัการชาํระหน้ีของบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จาํกดั (“CWH”) กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในวงเงินคํ้าประกนั 
ไม่นอ้ยกวา่ 2,350 ลา้นบาท  
 
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 CWH ไดเ้บิกเงินกูเ้ตม็จาํนวน ทั้งหมด 2,300 ลา้นบาทแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 เงินกูด้งักล่าว
มียอดคงเหลือจาํนวน 500 ลา้นบาท (พ.ศ. 2554 : 500 ลา้นบาท) 
 
บริษทัย่อย 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั มีภาระผกูพนัต่อสถาบนัการเงินเก่ียวกบัการคํ้าประกนัวงเงิน
เบิกเกินบญัชีธนาคารและวงเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง เป็นจาํนวนเงินรวม 10 ลา้นบาท (พ.ศ. 2554 : 10 ลา้นบาท) 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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34  ภาระผูกพนัทีเ่ป็นข้อผูกมดั 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน     

สญัญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้การก่อสร้างโรงแรม 294,402,009 166,454,895 6,195,779 9,564,319 

รวม 294,402,009 166,454,895 6,195,779 9,564,319 

     
ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน     
   และค่าบริการของบริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์     
   กรุ๊ป จํากดั     
ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 138,572,582 107,123,647 - - 
ระยะเวลามากกวา่หน่ึงปีถึงหา้ปี 120,705,679 102,326,263 - - 

ระยะเวลามากกวา่หา้ปี 2,338,334 2,752,434 - - 

รวม 261,616,595 212,202,344 - - 

 
35  เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ 

 
เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 บริษทัไดล้งทุนในบริษทั โคซ่ี โฮเตล็ แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั จาํนวน  50,000 หุน้ ซ่ึงมีมูลค่าตราไว ้100 บาท 
ต่อหุน้ (เรียกชาํระแลว้ 25 บาทต่อหุน้) จาํนวนรวมทั้งส้ิน 1.25 ลา้นบาท โดยถือสดัส่วนจาํนวนร้อยละ 100  
 
เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 บริษทัไดล้งทุนในบริษทั เซ็นทาราลอยลัต้ีมาร์เก็ตต้ิง  จาํกดั จาํนวน  500,000 หุน้ ซ่ึงมีมูลค่าตราไว ้100 บาท
ต่อหุน้ (เรียกชาํระแลว้ 25 บาทต่อหุน้) จาํนวนรวมทั้งส้ิน 12.5 ลา้นบาท โดยถือสดัส่วนจาํนวนร้อยละ 100  
 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 คณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผล
สาํหรับผูถื้อหุ้นสามญั ในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท (พ.ศ. 2554 : หุ้นละ 0.15 บาท) รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 405.0 ลา้นบาท (พ.ศ. 2554 : 202.5  
ลา้นบาท)  
 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 คณะกรรมการมีมติอนุมติัเพิ่มสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 
30.77 (เดิมถือหุน้ทางตรงร้อยละ 68.54) ของบริษทั โรงแรม กะรน ภูเก็ต จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 120 ลา้นบาท ซ่ึงทาํใหส้ัดส่วนของการถือหุน้
ทางตรงคิดเป็นร้อยละ 99.31 

 


