
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30  มิถุนายน พ.ศ. 2556 

 

13 

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 รายละเอียดของบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2555 มีดงัน้ี 
   บริษทัถือหุ้นร้อยละ 

  ประเทศที่ 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 
ช่ือกจิการ ประเภทธุรกจิ กจิการจัดตั้ง พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

     

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  

 
รับบริหารโรงแรม 

 
ประเทศไทย 

 
100.0 

 
100.0 

บริษทั โรงแรมกะรนภูเกต็ จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 99.3 83.9* 
บริษทั โคซ่ี โฮเตล็ จาํกดั ยงัไม่ไดป้ระกอบกิจการ ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษทั เซ็นทารา อิมพอร์ต-เอก็ซพอร์ต จาํกดั ยงัไม่ไดป้ระกอบกิจการ ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษทั โคซ่ี โฮเตล็ แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ยงัไม่ไดป้ระกอบกิจการ ประเทศไทย 100.0 - 
บริษทั เซ็นทาราลอยลัต้ีมาร์เกต็ต้ิง จาํกดั จดัหาสิทธิพิเศษใหก้บัลูกคา้ ประเทศไทย 100.0 - 
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1 ข้อมูลทัว่ไป (ต่อ) 

 
บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัโรงแรม รายละเอียดของบริษทัย่อยและการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2555 มีดงัน้ี (ต่อ) 

 
   บริษทัถือหุ้นร้อยละ 

  ประเทศที่ 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 
ช่ือกจิการ ประเภทธุรกจิ กจิการจัดตั้ง พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

     

เงนิลงทุนในกองทุนรวม     
กองทุนรวมไทยพฒันา 2 ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย 23.9* 23.9* 
     
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 
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 75.0 
R.M.L. Leisure Pvt. Ltd. โรงแรม ประเทศมลัดีฟส์ 74.0 74.0 
      

เงนิลงทุนในบริษทัร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมค้า     
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์
   โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 

ลงทุนในสิทธิการเช่า 
   อสงัหาริมทรัพย ์

ประเทศไทย 25.3 25.3 

บริษทั โรงแรมกะตะภูเกต็ จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 50.0 50.0 
 
* โดยการถือหุน้ทางตรงและทางออ้ม 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาลไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม                
พ.ศ. 2556 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาลท่ีนาํเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
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2 เกณฑ์ในการจัดทาํข้อมูลทางการเงนิ 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาลไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย
ภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการบญัชีท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และตาม
ขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงิน ขอ้มูลทางการเงินหลกั 
(คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด) ไดจ้ดัทาํใหเ้ป็นรูปแบบ
ท่ีสมบูรณ์ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัทาํเป็นแบบย่อ 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล และได้เพิ่มหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิน 
ตามขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของรอบปีบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
ภาษาไทยท่ีจดัทาํตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทย
เป็นหลกั 
 

3 นโยบายการบญัชี 
 
นโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินสาํหรับ
งวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 
 
มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุงและการตีความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมีผลบงัคบั ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ  .ศ  2556 และ
เก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัมีดงัน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือ 

   จากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรม 

   ดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 เร่ือง ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25 เร่ือง ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 
 
นโยบายการบญัชีใหม่ท่ีเกิดจากการนาํมาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และการตีความท่ีเก่ียวขอ้งท่ี ไดอ้ธิบาย 
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 การนาํมาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมาใชไ้ม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระสาํคญัต่อกลุ่มบริษทั ยกเวน้นโยบาย
การบญัชีเร่ืองภาษีเงินไดต้ามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบขอ้ 5.1  
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3 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

การตีความมาตรฐานซ่ึงมีผลบงัคบั ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัมีดงัน้ี 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 1 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ 
   คลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 4 

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 5 

สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 7 

การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 เร่ือง การรายงานทางการเงิน 
   ในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 10 

งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 12 

ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 13 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 กาํหนดวธีิปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสิน
ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั ท่ีเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงในประมาณการระยะเวลา หรือจาํนวนของทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 
ซ่ึงนาํมาจ่ายชาํระภาระผกูพนั หรือการเปล่ียนแปลงอตัราคิดลด การตีความน้ีไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 กาํหนดใหมี้การพิจารณาวา่ขอ้ตกลงเป็นหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่โดยอา้งอิง
จากเน้ือหาของขอ้ตกลง การตีความน้ีกาํหนดให้ประเมินว่าขอ้ตกลงเขา้เง่ือนไขต่อไปน้ีหรือไม่ (1) การปฏิบติัตามขอ้ตกลงข้ึนอยู่กบัการใช้
สินทรัพยท่ี์เฉพาะเจาะจง และ (2) ขอ้ตกลงดงักล่าวเป็นการใหสิ้ทธิในการใชสิ้นทรัพยน์ั้น ผูบ้ริหารของกิจการอยูใ่นระหวา่งการประเมินผลกระทบ
จากการปฏิบติัตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 กาํหนดวิธีปฏิบติัทางบญัชีในงบการเงินของผูล้งทุนสําหรับส่วนไดเ้สียจากกองทุน 
เพื่อการร้ือถอน ซ่ึงสินทรัพยข์องกองทุนมีการจดัการแยกต่างหาก และมีการจาํกัดสิทธิของผูล้งทุนในการเขา้ถึงสินทรัพยข์องกองทุน  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 ไม่เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7  กาํหนดแนวทางในการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 เร่ือง 
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง สาํหรับรอบระยะเวลาซ่ึงกิจการไดร้ะบุแลว้ว่า สกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน 
ของตนเป็นสกุลเงินของระบบเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง โดยท่ีในงวดก่อนสภาวะเศรษฐกิจไม่ไดมี้ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง  การตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 ไม่เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 กาํหนดว่าห้ามกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมท่ีเคยรับรู้ใน 
งวดระหวา่งกาลงวดก่อน การตีความน้ีไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 เก่ียวขอ้งกบัขอ้ตกลงสัมปทานบริการระหว่างภาครัฐกบัเอกชนในการให้บริการ
สาธารณะโดยท่ีเอกชนไดเ้ขา้ร่วมในการสร้าง การลงทุน การดาํเนินงาน และการบาํรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานสําหรับบริการสาธารณะ  
การตีความฉบบัน้ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30  มิถุนายน พ.ศ. 2556 
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3 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 ให้คาํอธิบายเก่ียวกบักรณีท่ีขายสินคา้หรือให้บริการพร้อมกบัให้สิทธิพิเศษแก่ลูกคา้
(เช่น คะแนนหรือไดรั้บสินคา้โดยไม่ตอ้งจ่ายค่าตอบแทน) วา่เป็นรายการท่ีมีหลายองคป์ระกอบ และส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหรือคา้งรับจากลูกคา้
ตอ้งปันส่วนให้แต่ละองคป์ระกอบของรายการโดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ผูบ้ริหารของกิจการอยูใ่นระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบติั
ตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 
 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับขอ้ตกลงสมัปทานบริการระหวา่งภาครัฐกบัเอกชน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบั ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 สญัญาประกนัภยั 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4  ถือปฏิบติักบัสัญญาประกนัภยัทั้งหมด (รวมถึงสัญญาประกนัภยัต่อ) ท่ีกิจการเป็นผูอ้อกและสัญญา
ประกนัภยัต่อท่ีกิจการถือไว ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 ไม่เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 
 
รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหวา่งงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัการแสดงรายจ่าย
เป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั้งคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลกาํไรรวมทั้งปีท่ีคาดวา่จะได ้
 

4 การปรับปรุงงบการเงนิย้อนหลงั 
 
ในระหวา่งไตรมาสท่ี 4 ของปี พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษทัทาํการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดแ้ละหน้ีสินรับมาสุทธิของ บริษทั โรงแรม 
กะรน ภูเก็ต จาํกดั ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ โดยผูซ้ื้อตอ้งปรับปรุงงบการเงิน
ยอ้นหลงัสาํหรับประมาณการท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ เพื่อสะทอ้นผลของขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เทจ็จริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่
ณ วนัท่ีซ้ือ (วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555) ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจาํนวนต่าง ๆ ท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ และระยะเวลาในการ
วดัมูลค่าตอ้งไม่เกินกวา่หน่ึงปีนบัจากวนัท่ีซ้ือ 
 
ผลกระทบท่ีมีต่องบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ(ก่อนปรับปรุงภาษีเงินไดร้อตดับญัชี)สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555  
สรุปไดด้งัน้ี 
 
 ตามทีป่รับใหม่ 
 งบการเงนิรวม 

 พนับาท 
  

รายไดอ่ื้นเพิ่มข้ึน 433,620 
กาํไรสาํหรับงวดเพ่ิมข้ึน 433,620 
กาํไรต่อหุน้เพิ่มข้ึน (บาท) 0.32 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30  มิถุนายน พ.ศ. 2556 

 

18 

 
5 นโยบายการบญัชีใหม่ 

 
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั ไดป้ระเมินและเห็นวา่มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานการบญัชีใหม่
ดงักล่าวในหมายเหตุ 3 ไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระสาํคญัต่อขอ้มูลทางการเงินท่ีนาํเสนอ ยกเวน้มาตรฐานดงัต่อไปน้ี 
 
5.1 ภาษเีงนิได้งวดปัจจุบนัและภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี 

 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้ในกาํไร
หรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ ในกรณีน้ี ภาษีเงินไดต้อ้งรับรู้ใน
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ตามลาํดบั 
 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือ ท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่วา่จะมีผลบงัคบัใช้
ภายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีบริษทัย่อย และบริษทัร่วมของกลุ่มบริษทัได้ดาํเนินงานและเกิดรายไดท้างภาษี 
ผูบ้ริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ โดยคาํนึงถึงสถานการณ์ท่ีสามารถนาํกฎหมายภาษีอากร 
ไปปฏิบติัซ่ึงข้ึนอยูก่บัการตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีอากร หากคาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระเจา้หนา้ท่ีภาษีอากร 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตั้งเต็มจาํนวนตามวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และราคา 
ตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน อยา่งไรก็ตามกลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากการรับรู้เร่ิมแรกของรายการ
สินทรัพยห์รือรายการหน้ีสินท่ีเกิดจากรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรทางบญัชี
และกาํไร(ขาดทุน)ทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณจากอตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือ ท่ีคาดได้
ค่อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะนาํไปใชเ้ม่ือสินทรัพยภ์าษีเงินได ้
รอตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บประโยชน์ หรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้การจ่ายชาํระ 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนาํจาํนวนผลต่าง
ชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์  กลุ่มบริษทัไดต้ั้งภาษีเงินไดร้อตดับญัชีโดยพิจารณาจากผลต่างชัว่คราวของเงินลงทุนในบริษทัร่วม  และ 
ส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ท่ีตอ้งเสียภาษีเวน้แต่กลุ่มบริษทัสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและ 
การกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะไม่เกิดข้ึนไดภ้ายในระยะเวลาท่ีคาดการณ์ไดใ้นอนาคต 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะแสดงหักกลบกนัก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย 
ท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั  และทั้งสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเก็บ
เป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
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5 นโยบายการบญัชีใหม่ (ต่อ) 
 

5.1 ภาษเีงนิได้งวดปัจจุบนัและภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี (ต่อ) 
 

กลุ่มบริษทัไดป้รับปรุงงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 และงบกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษทัสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555  
ซ่ึงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบข้ึนใหม่ดงัน้ี 
 
งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

 ตามทีไ่ด้ปรับใหม่ 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พนับาท พนับาท 
   

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเพิ่มข้ึน 219,015 33,810 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเพิ่มข้ึน 521,280 - 
ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555   
   กาํไรสะสมเพิ่มข้ึน 609,007 351,618 
   องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง 309,707 159 
   ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมลดลง 36,787 - 
ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555   
   กาํไรสะสมเพิ่มข้ึน 469,478 271,141 
   องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง 700,139 237,331 
   ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมลดลง 73,167 - 
 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555 

 ตามทีไ่ด้ปรับใหม่ 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พนับาท พนับาท 
   

ภาษีเงินไดเ้พิ่มข้ึน 57,315 57,065 
กาํไรสุทธิลดลง 57,315 57,065 
ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิจากเงินลงทุนในส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ลดลง 20 - 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานลดลง (บาท) 0.04 0.04 
 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555 

 ตามทีไ่ด้ปรับใหม่ 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พนับาท พนับาท 
   

รายไดอ่ื้นลดลง 104,483 - 
ภาษีเงินไดเ้พิ่มข้ึน 101,171 85,889 
กาํไรสุทธิลดลง 205,654 85,889 
ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิจากเงินลงทุนในส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ลดลง 691 - 
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กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานลดลง (บาท) 0.15 0.06 
5 นโยบายการบญัชีใหม่ (ต่อ) 

 
5.2 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 

 
(ก) สกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานและสกลุเงินท่ีใชน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงิน 

 
รายการท่ีรวมในขอ้มูลทางการเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทัถูกวดัมูลค่าโดยใชส้กลุเงินของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจหลกั
ท่ีบริษทัดาํเนินงานอยู ่สกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแสดงในสกุลเงินบาท  ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช ้
ในการดาํเนินงานและสกลุเงินท่ีใชน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินของบริษทั 
 

(ข) รายการและยอดคงเหลือ 
 
รายการท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน  ณ  วนัท่ีเกิดรายการ
หรือวนัท่ีตีราคาหากรายการนั้นถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการกาํไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายชาํระท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศ  ไดบ้นัทึกไวใ้นกาํไรหรือ
ขาดทุน 
 
เม่ือมีการรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  องค์ประกอบของอตัรา
แลกเปล่ียนทั้งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนดว้ย  ในทางตรงขา้มการรับรู้กาํไรหรือ
ขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน  องคป์ระกอบของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั้น 
จะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนดว้ย 
 

(ค) กลุ่มบริษทั 
 
การแปลงค่าผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัในกลุ่มบริษทั (ท่ีมิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง) 
ซ่ึงมีสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงินไดถู้กแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้นาํเสนอ 
งบการเงินดงัน้ี 
• สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าดว้ยอตัราปิด  ณ  วนัท่ีของแต่ละงบแสดง

ฐานะการเงินนั้น 
• รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายใน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ แปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉล่ีย และ 
• ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ค่าความนิยมและการปรับมูลค่ายติุธรรมท่ีเกิดจากการซ้ือหน่ายงานในต่างประเทศถือเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงาน
ในต่างประเทศนั้นและแปลงค่าดว้ยอตัราปิด 
 

5.3 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 
 
ส่วนงานดาํเนินงานได้ถูกรายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในท่ีนาํเสนอให้ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงาน  
ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบติังานของ 
ส่วนงานดาํเนินงาน ซ่ึงพิจารณาวา่คือ คณะกรรมการบริษทั ท่ีทาํการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
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6 รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดแ้ก่บุคคลหรือกิจการต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและบริษทั โดยการมีผูถื้อหุน้ร่วมกนัหรือมีกรรมการร่วมกนั 
รายการท่ีมีข้ึนกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดก้าํหนดข้ึนโดยใชร้าคาตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ 
 
ความสมัพนัธ์ท่ีกลุ่มบริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีการควบคุม หรือควบคุมร่วมกนัในบริษทั หรือเป็นกิจการท่ีบริษทัควบคุม 
หรือควบคุมร่วมกนั หรือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีมีรายการบญัชีกบักลุ่มบริษทั มีดงัน้ี 
 
 ประเทศทีจ่ัดตั้ง/  
ช่ือกจิการ สัญชาต ิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
   

บริษทั โรงแรมกะตะ ภูเกต็ จาํกดั ไทย เป็นการร่วมคา้ บริษทัถือหุน้ร้อยละ 50  
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย เป็นบริษทัร่วม บริษทัถือหุน้ร้อยละ 25.3 
 โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา   
กองทุนรวมไทยพฒันา 2 ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ทางตรงและทางออ้มรวมร้อยละ 23.92 
กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บริษทั สรรพสินคา้เซ็นทรัล จาํกดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั หา้งเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนทส์โตร์ จาํกดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เซ็นทรัลอินเตอร์พฒันา จาํกดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เพาเวอร์บาย จาํกดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เซ็นทรัลเวลิด ์จาํกดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เตียง จิราธิวฒัน์ จาํกดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เอเอพีซี (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
 
นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี : 
 
รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
  

ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย อิงตามอตัราดอกเบ้ียธนาคาร 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ ตามการประกาศการจ่ายเงินปันผล 
ค่าบริหารจดัการ ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่ารับและค่าเช่าจ่าย ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดค่้าเช่าพื้นท่ี ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ขาดทุนจากการสาํรองการคํ้าประกนั ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าสิทธิการเช่า ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริการท่ีจอดรถจ่ายล่วงหนา้ ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าขายอุปกรณ์ ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าไฟฟ้า ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30  มิถุนายน พ.ศ. 2556 
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6 รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

บริษทัย่อย     
ค่าเช่ารับ - - 2,513 1,035 
ดอกเบ้ียรับ - - 46,430 53,570 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ - - 137,518 90,243 
เงินปันผลรับ - - 117,000 241,002 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 12,521 1,047 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 661 661 
ค่าเช่าจ่าย - - 29,738 29,133 
     

การร่วมค้า      
รายไดใ้นการบริหารจดัการ 1,104 1,166 1,104 1,166 
ดอกเบ้ียรับ 613 614 613 614 
รายไดอ่ื้น 6,250 6,250 - 6,250 
     

บริษทัร่วม     
เงินปันผลรับ 11,759 13,380 11,759 13,380 
ดอกเบ้ียรับ - 4,188 - - 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ - 8,616 - - 
ค่าเช่าจ่าย 37,500 37,500 - - 
     

กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั     
ค่าเช่ารับ 3,570 3,570 - - 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ 2,643 2,986 - - 
รายไดอ่ื้น 6,855 6,998 - - 
ค่าเช่าจ่าย 32,429 29,678 24,813 22,452 
ค่าไฟฟ้า 10,896 9,830 10,895 9,830 
ค่าบริหารจดัการ 3,000 - 1,425 - 
ค่าบริการอ่ืน 3,581 3,252 - - 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30  มิถุนายน พ.ศ. 2556 
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6 รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 สรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

บริษทัย่อย     
ค่าเช่ารับ - - 5,025 2,070 
ดอกเบ้ียรับ - - 93,847 105,688 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ - - 230,610 161,971 
เงินปันผลรับ - - 215,559 326,266 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 22,418 1,731 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 1,323 1,323 
ค่าเช่าจ่าย - - 58,871 59,170 
     

การร่วมค้า      
รายไดใ้นการบริหารจดัการ 6,505 20,612 6,505 15,961 
ดอกเบ้ียรับ 1,220 1,220 1,220 1,227 
รายไดอ่ื้น 12,500 1,496 - 12,500 
     

บริษทัร่วม     
เงินปันผลรับ 34,384 50,943 34,384 46,677 
ดอกเบ้ียรับ - 9,284 - - 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ - 13,070 - - 
ค่าเช่าจ่าย 127,500 127,500 - - 
ขาดทุนจากสาํรองการคํ้าประกนั - 9,550 - - 
     

กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั     
ค่าเช่ารับ 7,140 7,140 - - 
รายไดใ้นการบริหารจดัการ 7,071 2,932 - - 
รายไดอ่ื้น 13,898 8,523 - - 
ค่าเช่าจ่าย 64,341 53,451 49,108 44,259 
ค่าไฟฟ้า 21,438 18,799 21,437 19,287 
ค่าบริหารจดัการ 6,000 30,694 3,000 - 
ค่าบริการอ่ืน 6,778 3,498 - - 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30  มิถุนายน พ.ศ. 2556 
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6 รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 มีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ลูกหนีก้จิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 236,201 167,694 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 52,034 63,532 2,129 3,893 

รวม 52,034 63,532 238,330 171,587 

 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30  มิถุนายน พ.ศ. 2556 
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6 รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

   หน่วย : พนับาท 

   ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

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

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
       

เงนิให้กู้ยมืแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั       
       

เงนิให้กู้ยมืระยะสั้น       
บริษทัย่อย       
บริษทั เซ็นทรัลกระบี่เบยร์ีสอร์ท จาํกดั 4.75 4.75 - - 142,700 153,900 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวลิด ์จาํกดั 4.75 4.75 - - 293,300 284,700 
บริษทั เอส.พี. เรียลตี้ พทัยา บีช จาํกดั 4.75 4.75 - - 24,500 24,000 

บริษทั ทริปเปิลไนน์ เดคคอร์ จาํกดั 4.75 4.75 - - 2,250 2,250 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั   - - 462,750 464,850 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30  มิถุนายน พ.ศ. 2556 
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6 รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

   หน่วย : พนับาท 

   ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

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

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
       

เงนิให้กู้ยมืแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ)       
       

เงนิให้กู้ยมืระยะยาว       
บริษทัย่อย       
บริษทั เซ็นทรัลสมุยโฮเตล็แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 4.75 4.75 - - 332,500 275,000 
บริษทั เซ็นทรัลกะรนวลิเลจ จาํกดั 4.75 4.75 - - 105,000 117,000 
บริษทั เซ็นทรัลโฮเตล็แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 4.75 4.75 - - 123,500 137,000 
บริษทั เซ็นทรัลกระบี่เบยร์ีสอร์ท จาํกดั 4.75 4.75 - - 503,300 455,100 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวลิด ์จาํกดั 4.75 4.75 - - 1,291,700 1,559,800 
บริษทั เอส.พี. เรียลตี้ หาดฝรั่ง รีสอร์ท จาํกดั 4.75 4.75 - - 300 300 
บริษทั เซ็นทาราอินเตอร์เนชัน่แนลแมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 4.75 4.75 - - 1,095,000 1,155,500 
การร่วมค้า       

บริษทั โรงแรมกะตะภูเกต็ จาํกดั 6.00 6.00-6.50 41,000 157,000 41,000 41,000 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั   41,000 157,000 3,492,300 3,740,700 

 
 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30  มิถุนายน พ.ศ. 2556 
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6 รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 มีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 
 30 มถุินายน 30 มถุินายน 30 มถุินายน 30 มถุินายน 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงนิให้กู้ยมืแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัย่อย     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - - 4,164,550 4,451,250 
เพิ่มข้ึน - - 620,500 1,037,800 
ลดลง - - (871,000) (757,000) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน - - 3,914,050 4,732,050 
     
การร่วมค้า     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 157,000 41,000 41,000 41,000 
เพิ่มข้ึน - 116,000 - - 
ลดลง (116,000) - - - 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 41,000 157,000 41,000 41,000 
     
บริษทัร่วม     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - 222,708 - - 
เพิ่มข้ึน - - - - 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน     
   ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง - 66 - - 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน - 222,774 - - 
     
รวมเงนิให้กู้ยมืแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 157,000 263,708 4,205,550 4,492,250 
เพิ่มข้ึน - 116,000 620,500 1,037,800 
ลดลง (116,000) - (871,000) (757,000) 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน     
   ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง - 66 - - 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 41,000 379,774 3,955,050 4,773,050 

 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 
 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เจ้าหนีก้จิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 3,028 14,208 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14,829 7,128 3 372 
รวม 14,829 7,128 3,031 14,580 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30  มิถุนายน พ.ศ. 2556 
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6 รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

   หน่วย : พนับาท 

   ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

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

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
       

เงนิกู้ยมืจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั       
       

เงนิกู้ยมืระยะสั้น       
บริษทัย่อย       
บริษทั เซ็นทาราอินเตอร์เนชัน่แนลแมนเนจเมน้ท ์       
   (ประเทศไทย) จาํกดั 3.00 3.00-4.75 - - 139,500 72,500 
บริษทั เซ็นทรัลหวัหินบีชรีสอร์ท จาํกดั   3.00 3.00 - - 70,000 10,000 
บริษทั โคซี่ โฮเตล็ จาํกดั   3.00 3.00-4.75 - - 2,500 5,000 
บริษทั เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จาํกดั 4.75 4.75 - - 658,500 661,500 
บริษทั โรงแรมกะรน ภูเกต็ จาํกดั 4.75 - - - 128,000 - 
บริษทั โคซี่ โฮเตล็ แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 3.00 - - - 1,000 - 

บริษทั เซ็นทาราลอยลัตี้มาร์เกต็ติ้ง จาํกดั 3.00 - - - 9,000 - 

รวม   - - 1,008,500 749,000 

 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30  มิถุนายน พ.ศ. 2556 
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6 รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555  
มีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 พนับาท พนับาท 
   

เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 749,000 70,000 
เพิ่มข้ึน 1,243,500 100,000 
ลดลง (984,000) (65,000) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 1,008,500 105,000 

 
สํารองการคํา้ประกนั (ดูหมายเหตุ 15) 
 
หนีสิ้นภายใต้สัญญาขายฝาก 
 
ยอดคงเหลือกบักองทุนรวมไทยพฒันา 2 ถึงกาํหนดจ่ายดงัน้ี 
 

 หน่วย : พนับาท

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 30 มถุินายน พ.ศ. 2556 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555  

  ค่าใช้จ่าย   ค่าใช้จ่าย  

 ยอดคงเหลอื รอตัดบญัชี สุทธิ ยอดคงเหลอื รอตัดบญัชี สุทธิ 
       

ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 81,500 (2,693) 78,807 122,250 (5,524) 116,726 

 81,500 (2,693) 78,807 122,250 (5,524) 116,726 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30  มิถุนายน พ.ศ. 2556 
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6 รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั  
 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญัประกอบดว้ย  
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 18,066 17,962 17,786 17,642 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 602 302 602 302 

รวม  18,668 18,264 18,388 17,944 

 
สัญญาสําคญัทีท่าํกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
สัญญาเช่าระยะยาว 
 
ในปี พ.ศ. 2552 บริษทัทาํสัญญาเช่าช่วงทรัพยสิ์น ซ่ึงประกอบดว้ย อาคารโรงแรม เซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ  
(เดิมช่ือ โรงแรม โซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ) และส่วนปรับปรุงอาคารโรงแรม พร้อมทั้งทรัพยสิ์นครุภณัฑ์ กบับริษทั เซ็นทรัล
อินเตอร์พฒันา จาํกดั (“ผูใ้หเ้ช่าช่วง”) ซ่ึงทาํสัญญาเช่าท่ีดินระยะยาวกบัการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เป็นระยะเวลา 20 ปี ซ่ึงจะส้ินสุด 
ลงในวนัท่ี 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2571 บริษทัจะตอ้งจ่ายค่าผลประโยชน์ตอบแทนการไดสิ้ทธิเช่าช่วงและค่าเช่าสาํหรับการเช่าช่วงสินทรัพยร์ายปี
ให้แก่ผูใ้ห้เช่าช่วงตลอดอายสุัญญาเช่าเป็นจาํนวนเงินรวม 2,556 ลา้นบาท สัญญาเช่าช่วงทรัพยสิ์น อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารโรงแรม
ดงักล่าวเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน  ในระหวา่งปี พ.ศ. 2552 บริษทับนัทึกสิทธิเช่าช่วงและค่าเช่ารายปีจาํนวน 361 ลา้นบาท เป็นสิทธิการเช่าใน
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั นอกจากน้ี บริษทัจะตอ้งจ่ายค่าเช่าครุภณัฑใ์ห้แก่ผูใ้ห้เช่าช่วงตลอดอายุ
สญัญาเช่าเป็นจาํนวนเงินรวม 31 ลา้นบาท โดยบริษทับนัทึกค่าเช่าครุภณัฑเ์ป็นสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน  
 
ทรัพยสิ์นท่ีเช่าท่ีบริษทัไดด้าํเนินการบูรณะพฒันา ปรับปรุงหรือก่อสร้าง แกไ้ข ดดัแปลง ต่อเติม ซ่อมแซมหรือสร้างทดแทนทรัพยสิ์นเดิม 
ตามสัญญาน้ี จะตกเป็นกรรมสิทธ์ิของการรถไฟแห่งประเทศไทย (“รฟท.”) ทนัทีท่ีมีการดาํเนินการดงักล่าวแลว้เสร็จ นอกจากน้ี บริษทัตอ้ง 
ส่งมอบครุภณัฑท่ี์เช่าตามรายการในสญัญาเช่าใหแ้ก่ รฟท. เม่ือส้ินสุดสญัญาเช่าตามสภาพตามสมควรและอายกุารใชง้านในขณะนั้น 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30  มิถุนายน พ.ศ. 2556 
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6 รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

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

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 พนับาท พนับาท 
   

ภาระผูกพนัจากสัญญาเช่าดาํเนินงาน   
ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 298,587 323,648 
ระยะเวลามากกวา่หน่ึงปีถึงหา้ปี 192,844 256,608 
ระยะเวลามากกวา่หา้ปี 10,056 11,244 

รวม 501,487 591,500 

 
7 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 มถุินายน 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธันวาคม 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 มถุินายน 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ 403,299 467,618 79,442 104,993 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (21,469) (3,824) (652) (652) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 381,830 463,794 78,790 104,341 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 126,727 85,989 30,690 25,417 
เงินจ่ายล่วงหนา้ใหผู้ข้ายวตัถุดิบ 40,309 32,310 - - 
รายไดค้า้งรับ 122 11,000 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน 262,135 179,513 20,079 13,162 
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 52,034 63,532 238,330 171,587 

รวม 863,157 836,138 367,889 314,507 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30  มิถุนายน พ.ศ. 2556 
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7 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ (ต่อ) 

 
การวเิคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้มีดงัน้ี 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 มถุินายน 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธันวาคม 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 มถุินายน 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 267,797 328,051 75,652 73,144 
เกินกาํหนดชาํระ:     

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 85,669 86,792 1,417 24,136 
3 - 6 เดือน 20,719 37,152 498 5,234 
6 - 12 เดือน 3,833 3,076 292 772 

มากกวา่ 12 เดือน 25,281 12,547 1,583 1,707 

 403,299 467,618 79,442 104,993 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (21,469) (3,824) (652) (652) 

สุทธิ 381,830 463,794 78,790 104,341 

 
8 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  

 ข้อมูลทางการเงนิ 
 เฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 พนับาท 
  

บริษทัย่อย  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 4,622,963 
เงินลงทุนเพิ่ม  120,000 
ซ้ือเงินลงทุน 13,749 
รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม (9,710) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 4,747,002 
 

เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 บริษทัไดล้งทุนในบริษทั โคซ่ี โฮเตล็ แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั จาํนวน  49,997 หุน้ ซ่ึงมีมูลค่าตราไว ้100 บาท
ต่อหุน้ (เรียกชาํระแลว้ 25 บาทต่อหุ้น) จาํนวนรวมทั้งส้ิน 1.3 ลา้นบาท โดยถือสัดส่วนจาํนวนร้อยละ 100 บริษทัไดช้าํระค่าหุน้แลว้ เม่ือวนัท่ี 
13 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 
 

เม่ือวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 บริษทัไดล้งทุนในบริษทั เซ็นทาราลอยลัต้ีมาร์เกต็ต้ิง จาํกดั จาํนวน  499,997 หุน้ ซ่ึงมีมูลค่าตราไว ้100 บาท
ต่อหุน้ (เรียกชาํระแลว้ 25 บาทต่อหุน้) จาํนวนรวมทั้งส้ิน 12.5 ลา้นบาท โดยถือสัดส่วนจาํนวนร้อยละ 100 บริษทัไดช้าํระค่าหุน้แลว้ เม่ือวนัท่ี 
13 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 
 

เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 บริษทัไดซ้ื้อหุน้สามญัเพิ่มเติมจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทั โรงแรมกะรนภูเก็ต จาํกดั จาํนวน
160,000 หุน้ คิดเป็นจาํนวนเงิน 120,000,000 บาท ทาํใหส้ัดส่วนการลงทุนเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 83.91 เป็นร้อยละ 99.32 และบริษทัรับรู้ส่วนเกิน



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30  มิถุนายน พ.ศ. 2556 
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จากการลงทุนเพิ่มในบริษทัย่อยภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัดงักล่าวจาํนวน 143,421,726 บาท ในส่วนของผูถื้อหุ้นในขอ้มูลทางการเงินรวม



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30  มิถุนายน พ.ศ. 2556 
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8 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี ในงบแสดงฐานะการเงินระหวา่งกาล มีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

   สิทธิออกเสียง 
  สัดส่วนความเป็นเจ้าของ (ถ้าแตกต่างจากสัดส่วน 
 ประเทศทีจ่ดทะเบียน ร้อยละ ความเป็นเจ้าของ) 

    

บริษทัย่อย    
บริษทั เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จาํกดั ประเทศไทย 100.0 - 
บริษทั เซ็นทรัลกะรนวลิเลจ จาํกดั ประเทศไทย 100.0 - 
บริษทั เซ็นทรัลกระบ่ีเบยรี์สอร์ท จาํกดั ประเทศไทย 100.0 - 
บริษทั เซ็นทรัลหวัหินบีชรีสอร์ท จาํกดั ประเทศไทย 63.9 - 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวลิด ์จาํกดั ประเทศไทย 100.0 - 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเกาะกดู จาํกดั ประเทศไทย 100.0 - 
บริษทั เซ็นทรัลโฮเตล็แมนเนชเมน้ท ์จาํกดั ประเทศไทย 100.0 - 
บริษทั เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั ประเทศไทย 100.0 - 
บริษทั ทริปเปิลไนน์ เดคคอร์ จาํกดั ประเทศไทย 100.0 - 
บริษทั เซ็นทรัลสมุยโฮเตล็แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ประเทศไทย 100.0 - 
บริษทั เซ็นทาราอินเตอร์เนชัน่แนล    
   แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ประเทศไทย 100.0 - 
บริษทั เอส. พี. เรียลต้ี หาดฝร่ัง รีสอร์ท จาํกดั ประเทศไทย 100.0 - 
บริษทั เอส. พี. เรียลต้ี พทัยา บีช จาํกดั ประเทศไทย 100.0 - 
บริษทั เซ็นวารี เฮลต้ี สปา จาํกดั ประเทศไทย 100.0 - 
บริษทั เซ็นทรัล บางกอกคอนเวนชัน่    
   และเอก็ซิบิชัน่ จาํกดั ประเทศไทย 100.0 - 
บริษทั เซ็นทาราอินเตอร์เนชัน่แนล    
   แมนเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั ประเทศไทย 100.0 - 
บริษทั โรงแรมกะรนภูเกต็ จาํกดั  ประเทศไทย 99.3 - 
บริษทั โคซ่ี โฮเตล็ จาํกดั ประเทศไทย 100.0 - 
บริษทั เซ็นทารา อิมพอร์ต-เอก็ซพอร์ต จาํกดั ประเทศไทย 100.0 - 
บริษทั โคซ่ี โฮเตล็ แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ประเทศไทย 100.0 - 
บริษทั เซ็นทาราลอยลัต้ีมาร์เกต็ต้ิง จาํกดั ประเทศไทย 100.0 - 
    
กองทุนรวม    
กองทุนรวมไทยพฒันา 2 ประเทศไทย 23.9* 100.0 
 

ตามสญัญาจาํนาํหุน้ระหวา่งบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ท
ในเครือเซ็นทารา (“CTARAF”)  บริษทัตกลงจาํนาํหุ้นของบริษทั เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเมน้ท์ จาํกดั ไวก้บั CTARAF เพื่อเป็นการ
ประกนัภาระหน้ีตามสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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*  โ ด ย ก า ร ถื อ หุ้ น ท า ง ต ร ง แ ล ะ ท า ง อ้ อ ม
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9 เงนิลงทุนในบริษทัร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมค้า 
 

 ข้อมูลทาง ข้อมูลทางการเงนิ 
 การเงนิรวม เฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 พนับาท พนับาท 
   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 922,889 865,205 
ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 29,575 - 
เงินปันผลรับ (34,384) - 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 918,080 865,205 

 
รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ ณ วนัท่ี ในงบแสดงฐานะการเงินระหวา่งกาล มีดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

   สิทธิออกเสียง 
  สัดส่วนความเป็นเจ้าของ (ถ้าแตกต่างจากสัดส่วน 
 ประเทศทีจ่ดทะเบียน ร้อยละ ความเป็นเจ้าของ) 

บริษทัร่วม    
กองทุนรวมสิทธิการเช่า    
   อสงัหาริมทรัพยโ์รงแรมและ    
   รีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ประเทศไทย 25.3 - 
    

การร่วมค้า    
บริษทั โรงแรมกะตะภูเกต็ จาํกดั ประเทศไทย 50.0 - 
 
 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

   สิทธิออกเสียง 
  สัดส่วนความเป็นเจ้าของ (ถ้าแตกต่างจากสัดส่วน 
 ประเทศทีจ่ดทะเบียน ร้อยละ ความเป็นเจ้าของ) 
    

บริษทัร่วม    
กองทุนรวมสิทธิการเช่า    
   อสงัหาริมทรัพยโ์รงแรมและ    
   รีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ประเทศไทย 25.3 - 
    

การร่วมค้า    
บริษทั โรงแรมกะตะภูเกต็ จาํกดั ประเทศไทย 50.0 - 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30  มิถุนายน พ.ศ. 2556 

 

37 

 
10 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 
วธีิราคาทุน 
 ข้อมูลทาง ข้อมูลทางการเงนิ 
 การเงนิรวม เฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พนับาท พนับาท 
   

ราคาทุน   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 643,284 367,489 
   

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 643,284 367,489 
   

ค่าเส่ือมราคาสะสม   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 (151,896) (51,907) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (9,553) (6,406) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 (161,449) (58,313) 
   

มูลค่าสุทธิทางบญัชี   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 491,388 315,582 
   

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 481,835 309,176 

 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 มีมูลค่าสุทธิทางบญัชี 317.0 ลา้นบาท ประเมินราคาโดยบริษทั บรูค เรียลเอสเตท 
จาํกดั ซ่ึงเป็นผูป้ระเมินราคาอิสระ ณ วนัท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 โดยพิจารณาราคาตลาดตามเกณฑข์องสินทรัพยท่ี์ใชง้านอยูใ่นปัจจุบนั 
ราคาประเมินมีมูลค่า 3,336 ลา้นบาท อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท่ีเหลือ ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิทางบญัชี 164.8 ลา้นบาท ประเมินราคาโดยบริษทั 
อเมริกนั แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นผูป้ระเมินราคาอิสระ ณ วนัท่ี 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 โดยพิจารณาราคาตลาดตามเกณฑข์อง
สินทรัพยท่ี์ใชง้านอยูใ่นปัจจุบนั ราคาประเมินมีมูลค่า 307 ลา้นบาท อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 รวมมีมูลค่า
ราคาประเมิน 3,643 ลา้นบาท 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30  มิถุนายน พ.ศ. 2556 

 

38 

 
11 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สิทธิการเช่าและสินทรัพย์ไม่มตีวัตนอืน่ 

 

การซ้ือ จาํหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สิทธิการเช่าและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 
มีดงัน้ี 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

  สิทธิการเช่า  สิทธิการเช่า 
 ทีด่นิ อาคาร และสินทรัพย์ ทีด่นิ อาคาร และสินทรัพย์ 
 และอุปกรณ์ ไม่มตีัวตนอืน่ และอุปกรณ์ ไม่มตีัวตนอืน่ 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 19,191,653 1,195,050 5,860,038 121,657 
ซ้ือสินทรัพย ์ 940,453 6,199 30,757 803 
จาํหน่ายสินทรัพยแ์ละการโอนออก (40,801) (32) (5,151) (1,303) 
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน 48,864 6,152 - - 
ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย การดอ้ยค่า     
   และการเปล่ียนแปลงอ่ืน (711,039) (86,584) (108,190) (49,143) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 19,429,130 1,120,785 5,777,454 72,014 
 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยสามแห่งไดจ้าํนองที่ดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีเป็นจาํนวน 
6,149 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 : 6,182 ลา้นบาท) เป็นหลกัประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน 
 

อาคารโรงแรม ส่ิงปลูกสร้างและส่วนติดตั้งเพิ่มเติมของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงคือ บริษทั เซ็นทรัลหวัหินบีชรีสอร์ท จาํกดั ไดใ้ห้เป็นกรรมสิทธ์ิ
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ตามสญัญาเช่าท่ีดิน อาคารและทรัพยสิ์นของโรงแรมรถไฟหวัหิน 
 

การประเมินราคาของสินทรัพย ์
 

ในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2555 บริษทัและบริษทัยอ่ย 4 แห่ง ไดว้า่จา้งผูป้ระเมินอิสระใหป้ระเมินราคาท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยใชว้ธีิประมาณการ
รายได ้บริษทัและบริษทัย่อยไดบ้นัทึกส่วนเกินจากการตีราคาสุทธิจากภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจาํนวน 2,190.6 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะบริษทั 
1,185.9 ลา้นบาท) ไปยงับญัชีองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

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

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

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



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
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12 สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงนิ 

 
อาคารโรงแรม ส่ิงปลูกสร้างและส่วนติดตั้งของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงคือ บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จาํกดั (“CWH”) ตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิ 
ในอาคารและส่ิงปลูกสร้างใด ๆ ท่ี CWH ไดซ่้อมแซมปรับปรุง หรือก่อสร้างข้ึนบนท่ีดินท่ีเช่าช่วงให้แก่เจา้ของทรัพยสิ์นคือสํานกังานทรัพยสิ์น 
ส่วนพระมหากษตัริย ์ทนัทีท่ีมีการซ่อมแซม ปรับปรุงหรือก่อสร้างดงักล่าวเสร็จส้ินตามสญัญาเช่าช่วงท่ีดิน 
 
การซ้ือ จาํหน่ายและโอนสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงินระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 มีดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พนับาท 
  

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 2,796,267 
ซ้ือสินทรัพยแ์ละการโอนเขา้ 16,697 
ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย การดอ้ยค่าและการเปล่ียนแปลงอ่ืน (75,651) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 2,737,313 

 
13 ภาษเีงนิได้รอตัดบญัชี 

 
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวทั้งจาํนวนตามวิธีหน้ีสินโดยใช้อตัราภาษีร้อยละ 20 เป็นตน้ไป ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเป็น
รายการผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีและฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกลุ่มบริษทัสรุปไดด้งัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 
    ส่วนเกนิทุน  
    จากการ  
 31 ธันวาคม รายได้(ค่าใช้จ่าย) กาํไร(ขาดทุน) ตีราคา 30 มถุินายน 
 พ.ศ. 2555 ในงบกาํไรขาดทุน เบด็เสร็จอืน่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2556 
      

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอตัดบญัชี      
ขาดทุนสะสม 400,362 (73,983) - - 326,379 
ค่าเส่ือมราคา 200,854 (4,397) - - 196,457 
ผลประโยชน์พนกังาน 34,297 (9,723) - - 24,574 
อ่ืนๆ 32,853 (8,303) - - 24,550 

 668,366 (96,406) - - 571,960 
      

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอตัดบญัชี      
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (93) - (27) - (120) 
ค่าเส่ือมราคา (130,813) (14,369) - - (145,182) 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ (773,213) - - 16,024 (757,189) 
อ่ืนๆ (66,512) 3,200 - - (63,312) 

 (970,631) (11,169) (27) 16,024 (965,803) 

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี - สุทธิ (302,265) (107,575) (27) 16,024 (393,843) 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30  มิถุนายน พ.ศ. 2556 
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13 ภาษเีงนิได้รอตัดบญัชี (ต่อ) 
 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท 

   ส่วนเกนิทุน  
   จากการ  
 31 ธันวาคม รายได้(ค่าใช้จ่าย) ตีราคา 30 มถุินายน 

 พ.ศ. 2555 ในงบกาํไรขาดทุน สินทรัพย์ พ.ศ. 2556 
     

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอตัดบญัชี     
ขาดทุนสะสม 151,772 (59,109) - 92,663 
การดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 42,000 - - 42,000 
ค่าเส่ือมราคา 115,954 (10,275) - 105,679 
ผลประโยชน์พนกังาน 9,041 280 - 9,321 

อ่ืนๆ 469 645  1,114 

 319,236 (68,459) - 250,777 

     
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอตัดบญัชี     
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ (237,331) - 1,391 (235,940) 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (43,706) (6,174) - (49,880) 

อ่ืนๆ (4,389) (1,788) - (6,177) 

 (285,426) (7,962) 1,391 (291,997) 

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี- สุทธิ 33,810 (76,421) 1,391 (41,220) 

 
งบแสดงฐานะการเงินแสดงยอดคงเหลือดงัน้ี 
 
 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท 

 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 198,320 219,015 - 33,810 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (592,163) (521,280) (41,220) - 

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี - สุทธิ (393,843) (302,265) (41,220) 33,810 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30  มิถุนายน พ.ศ. 2556 
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14 เงนิกู้ยมื 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 มถุินายน 
(ตรวจสอบแล้ว)

31 ธันวาคม 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 มถุินายน 
(ตรวจสอบแล้ว)

31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

หมุนเวยีน     
   เงินเบิกเกินบญัชี 169,814 59,442 45,583 7,315 
   เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 2,100,000 2,540,000 2,100,000 2,400,000 
   ส่วนของเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินท่ีถึง     
      กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,004,163 958,000 588,000 588,000 
   หุน้กู ้ 1,399,958 1,399,863 1,399,958 1,399,863 
   ส่วนของผูถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 62,000 62,000 - - 
   เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอ่ืน 77,860 61,066 - - 

   เงินกูย้มืจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,008,500 749,000 

 4,813,795 5,080,371 5,142,041 5,144,178 
     

ไม่หมุนเวยีน     
   เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 5,298,026 5,143,151 1,286,000 1,430,000 
   หุน้กู ้ 1,799,302 1,799,118 1,799,302 1,799,118 

   ส่วนของผูถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม - 31,000 - - 

 7,097,328 6,973,269 3,085,302 3,229,118 
     

รวมเงินกูย้มื 11,911,123 12,053,640 8,227,343 8,373,296 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 
 ข้อมูลทาง ข้อมูลทางการเงนิ 
 การเงนิรวม เฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 พนับาท พนับาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 12,053,640 8,373,296 
เงินกูย้มืเพิ่มข้ึน 3,077,166 4,231,768 
การจ่ายคืนเงินกูย้มื  (3,219,962) (4,378,000) 
การเปล่ียนแปลงอ่ืน 279 279 

ราคาตามบญัชีปลายงวด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 11,911,123 8,227,343 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30  มิถุนายน พ.ศ. 2556 

 

42 

 
14 เงนิกู้ยมื (ต่อ) 

 
หุ้นกู้ 
   ข้อมูลทางการเงนิรวม/ 

   ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
   30 มถุินายน 31 ธันวาคม 
 อตัราดอกเบีย้  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 ร้อยละ ครบกาํหนดชําระ พนับาท พนับาท 
    

คร้ังท่ี 1/2553 3.50 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 1,000,000 1,000,000 
คร้ังท่ี 2/2553  3.85 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 500,000 500,000 
คร้ังท่ี 3/2553 3.85 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 500,000 500,000 
คร้ังท่ี 4/2553 3.40 3 กนัยายน พ.ศ. 2556 400,000 400,000 
คร้ังท่ี 1/2554 4.86 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 500,000 500,000 

คร้ังท่ี 2/2554  4.75 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 300,000 300,000 

   3,200,000 3,200,000 
ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี   (740) (1,019) 
สุทธิ   3,199,260 3,198,981 

หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดเรียกคืนภายในหน่ึงปี   (1,399,958) (1,399,863) 

หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดเรียกคืนเกินกวา่หน่ึงปี   1,799,302 1,799,118 

 
หุน้กูเ้หล่าน้ีเป็นหุน้กูช้นิดระบุช่ือ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั 
 
หุ้นกูเ้หล่าน้ีมีขอ้จาํกดัและเง่ือนไขเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วนทางการเงิน การจ่ายเงินปันผล การลดทุนชาํระแลว้ การจาํนาํ การจาํนองสินทรัพย ์
และการจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจท่ีสาํคญั 
 
ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวน บริษทัจะตอ้งดาํรงสดัส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ในอตัราส่วนไม่เกิน 2 : 1 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30  มิถุนายน พ.ศ. 2556 
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14 เงนิกู้ยมื (ต่อ) 

 
สัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 บริษทัได้ทาํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียหลายฉบบั โดยมีรายละเอียด 
ของสญัญา ดงัต่อไปน้ี 
 
เง่ือนไขตามขอ้ตกลงเดิม 
 
เงินตน้ 2,000,000,000 บาท 
อตัราดอกเบ้ีย รายไตรมาส, อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 3.50 - 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 
 
วงเงนิกู้ยมื 
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ไดเ้บิกออกมาใชด้งัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 มถุินายน 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธันวาคม 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 มถุินายน 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี     
   - ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 781,811 892,040 160,417 198,685 

 781,811 892,040 160,417 198,685 

     
อตัราดอกเบ้ียลอยตวั     
   - ไม่มีกาํหนดระยะเวลา 46,691 - - - 

 46,691 - - - 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30  มิถุนายน พ.ศ. 2556 
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15 สํารองการคํา้ประกนั 

 

สาํรองการคํ้าประกนัเป็นการคํ้าประกนัรายไดค่้าเช่าภายใตส้ัญญาเช่าอาคารส่ิงปลูกสร้างท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงให้แก่กองทุนรวม
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา โดยมียอดคงเหลือ ณ  วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2555 ดงัน้ี 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สาํรองการคํ้าประกนัระยะสั้น - 56,189 - 28,190 

 - 56,189 - 28,190 
 

รายการเคล่ือนไหวของสาํรองการคํ้าประกนัสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 มีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทาง ข้อมูลทางการเงนิ 
 การเงนิรวม เฉพาะบริษทั 

 พนับาท พนับาท 
   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 56,189 28,190 

ใชไ้ป (56,189) (28,190) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 - - 
 

16 ภาระผูกพนัของผลประโยชน์พนักงาน 
 

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

ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงัต่อไปน้ี 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั     
   ท่ีไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 122,873 196,408 46,603 65,657 
กาํไรจากการประมาณการตามหลกั     
   คณิตศาสตร์ประกนัภยั - (79,153) - (20,453) 

ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงิน 122,873 117,255 46,603 45,204 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30  มิถุนายน พ.ศ. 2556 
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บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30  มิถุนายน พ.ศ. 2556 
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16 ภาระผูกพนัของผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 
 
 ข้อมูลทาง ข้อมูลทางการเงนิ 
 การเงนิรวม เฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายนพ.ศ. 2556 พนับาท พนับาท 
   

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์   
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 117,255 45,204 
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (2,296) (1,320) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ีย 7,914 2,719 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์   
   ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 122,873 46,603 

 
ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 
 ข้อมูลทาง ข้อมูลทางการเงนิ 
 การเงนิรวม เฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2556 พนับาท พนับาท 
   

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 6,177 2,191 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 1,737 528 

รวม 7,914 2,719 

 
ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั) 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

อตัราคิดลด  3.6 3.6 3.6 3.6 
อตัราเงินเฟ้อ 3.5 3.5 3.5 3.5 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนท่ีคาดไว ้ 5.0 5.0 5.0 5.0 
 
ขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัรามรณะอา้งอิงตามตารางมรณะปี พ.ศ. 2551 (TMO08) ซ่ึงประกาศโดยสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30  มิถุนายน พ.ศ. 2556 
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17 ภาษเีงนิได้ 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

  (ตามทีป่รับใหม่)  (ตามทีป่รับใหม่) 
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
     

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั 40,387 64,793 - - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 83,251 57,315 61,363 57,065 

ภาษีเงินได ้ 123,638 122,108 61,363 57,065 

 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

  (ตามทีป่รับใหม่)  (ตามทีป่รับใหม่) 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
     

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั 116,906 137,195 - - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 107,575 101,171 76,421 85,889 

ภาษีเงินได ้ 224,481 238,366 76,421 85,889 
 

18 ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 
 

บริษทัและบริษทัย่อยไดน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ รูปแบบหลกัในการรายงานส่วนงานธุรกิจพิจารณาจากระบบ 
การบริหาร การจดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน 
 

ผลได ้(เสีย) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามส่วนงาน รวมรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงาน หรือท่ีสามารถปันส่วนให้กบัส่วนงานไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียหรือเงินปันผลทั้งส่วนของสินทรัพยแ์ละรายได ้เงินให้กูย้ืม 
ท่ีมีดอกเบ้ีย เงินกูย้มืและดอกเบ้ียจ่าย และสินทรัพยแ์ละค่าใชจ่้ายของกิจการโดยรวม 
 

18.1 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงานธุรกจิ 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีสาํคญัดงัน้ี 
 

ส่วนงาน 1 ส่วนงานโรงแรม 
ส่วนงาน 2 ส่วนงานการขายอาหารและไอศครีม 
 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30  มิถุนายน พ.ศ. 2556 
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18 ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

18.1 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงานธุรกจิ (ต่อ) 
 

รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจากส่วนงานทางธุรกิจในขอ้มูลทางการเงินรวมสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 มีดงันี้ 
 

 หน่วย : ล้านบาท 

   ส่วนงานการขาย รวมส่วนงาน ตัดรายการ   

 ส่วนงานโรงแรม อาหารและไอศครีม ทีด่าํเนินอยู่ ระหว่างกนั รวม 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
           

รายได ้ 1,739 1,383 2,412 2,161 4,151 3,544 (51) (73) 4,100 3,471 
ดอกเบี้ยรับ 94 94 4 2 98 96 (92) (86) 6 10 

รายไดอ้ื่น 267 215 44 24 311 239 (168) (154) 143 85 

รวมรายได้ 2,100 1,692 2,460 2,187 4,560 3,879 (311) (313) 4,249 3,566 
           

ตน้ทุนขาย 1,211 1,016 1,299 1,175 2,510 2,191 (41) (58) 2,469 2,133 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 89 70 98 82 187 152 (8) 12 179 164 

ค่าใชจ้่ายอื่น 484 296 813 709 1,297 1,005 (142) (132) 1,155 873 

รวมค่าใช้จ่าย 1,784 1,382 2,210 1,966 3,994 3,348 (191) (178) 3,803 3,170 
           

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน (8) (29) - - (8) (29) - - (8) (29) 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 308 281 250 221 558 502 (120) (135) 438 367 
ตน้ทุนทางการเงิน (219) (206) (2) (2) (221) (208) 92 86 (129) (122) 

ภาษีเงินได ้ (79) (79) (44) (44) (123) (123) - - (123) (123) 

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 10 (4) 204 175 214 171 (28) (49) 186 122 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30  มิถุนายน พ.ศ. 2556 

 

 49 

 
18 ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 
18.1 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงานธุรกจิ (ต่อ) 

 
รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจากส่วนงานทางธุรกิจในขอ้มูลทางการเงินรวมสาํหรับแต่ละงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 มีดงันี้ 

 
 หน่วย : ล้านบาท 

   ส่วนงานการขาย รวมส่วนงาน ตัดรายการ   
 ส่วนงานโรงแรม อาหารและไอศครีม ทีด่าํเนินอยู่ ระหว่างกนั รวม 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
           

รายได ้ 4,042 3,191 4,585 4,056 8,627 7,247 (107) (130) 8,520 7,117 
ดอกเบี้ยรับ 189 182 5 3 194 185 (182) (168) 12 17 
รายไดอ้ื่น 560 744 55 48 615 792 (360) (280) 255 512 

รวมรายได้ 4,791 4,117 4,645 4,107 9,436 8,224 (649) (578) 8,787 7,646 
           
ตน้ทุนขาย 2,552 2,097 2,488 2,201 5,040 4,298 (84) (94) 4,956 4,204 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 173 135 177 154 350 289 (8) - 342 289 
ค่าใชจ้่ายอื่น 954 614 1,557 1,362 2,511 1,976 (336) (261) 2,175 1,715 

รวมค่าใช้จ่าย 3,679 2,846 4,222 3,717 7,901 6,563 (428) (355) 7,473 6,208 
           

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน 30 28 - - 30 28 - - 30 28 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 1,142 1,299 423 390 1,565 1,689 (221) (223) 1,344 1,466 
ตน้ทุนทางการเงิน (428) (406) (4) (4) (432) (410) 182 168 (250) (242) 
ภาษีเงินได ้ (149) (159) (75) (80) (216) (239) - - (224) (239) 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30  มิถุนายน พ.ศ. 2556 
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กาํไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 565 734 344 306 917 1,040 (39) (55) 870 985 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30  มิถุนายน พ.ศ. 2556 
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18 ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 
18.2 ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงานภูมศิาสตร์ 

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

 
รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจากส่วนงานงานภูมิศาสตร์ในขอ้มูลทางการเงินรวมสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 มีดงัน้ี 
 
 ล้านบาท 
 รายได้ ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน สินทรัพย์รวม 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
       

ประเทศไทย 3,966 3,566 176 130 25,444 23,109 
ประเทศมลัดีฟส์ 285 - 13 (8) 3,527 600 
รายการระหวา่งกนั (2) - (2) - (1,120) (441) 

 4,249 3,566 187 122 27,851 23,268 

 
รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจากส่วนงานภูมิศาสตร์ในขอ้มูลทางการเงินรวมสาํหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 
และ พ.ศ. 2555 มีดงัน้ี 
 
 ล้านบาท 
 รายได้ ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน สินทรัพย์รวม 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
       

ประเทศไทย 8,289 7,646 879 993 25,444 23,109 
ประเทศมลัดีฟส์ 504 - (3) (8) 3,527 600 
รายการระหวา่งกนั (6) - (6) - (1,120) (441) 

 8,787 7,646 870 985 27,851 23,268 

 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30  มิถุนายน พ.ศ. 2556 
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19 การซ้ือธุรกจิ 

 
งวดก่อน 
 
การเสร็จส้ินการวดัมูลค่ายุตธิรรมของ 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  
 
กลุ่มบริษทัทาํการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมาสุทธิของ โรงแรมกะรนภูเกต็ จาํกดั ในระหวา่งไตรมาสท่ี 4 ของปี 
พ.ศ. 2555 โดยการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดพ้ิจารณาการวดัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละคาํนึงถึงความเป็นไปได้ท่ีกลุ่มบริษทั 
จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากสินทรัพยอ์ยา่งน่าเช่ือถือและกลุ่มบริษทัไดป้รับมูลค่าของเงินลงทุน ณ วนัดงักล่าวใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรม 
โดยไดบ้นัทึกกาํไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเป็นจาํนวนเงิน 287.59 ลา้นบาท และกาํไรจากการซ้ือธุรกิจเป็นจาํนวนเงิน41.55 ลา้นบาท  
แสดงรวมในรายไดอ่ื้นในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 
 

20 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน     
สญัญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้     
   การก่อสร้างโรงแรม 165,034 294,402 6,790 6,196 

รวม 165,034 294,402 6,790 6,196 
     

ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน     
   และค่าบริการของบริษทั เซ็นทรัล     
   เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากดั     
ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 154,611 138,573 - - 
ระยะเวลามากกวา่หน่ึงปีถึงหา้ปี 103,769 120,706 - - 
ระยะเวลามากกวา่หา้ปี 6,357 2,338 - - 

รวม 264,737 261,617 - - 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30  มิถุนายน พ.ศ. 2556 
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20 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 บริษทัมีภาระคํ้าประกนัตามสญัญาระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 
 
- ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 บริษทัไดค้ ํ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร วงเงินการขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตและการคํ้าประกนัอ่ืน

ของบริษทัยอ่ยบางแห่งต่อธนาคารในประเทศหลายแห่งเป็นจาํนวนเงินรวม 32 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 : 32 ลา้นบาท) 
 
- บริษทัไดค้ ํ้ าประกนัการชาํระหน้ีของบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จาํกดั (“CWH”) กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในวงเงินคํ้าประกนั 

ไม่นอ้ยกวา่ 2,350 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เงินกูด้งักล่าวมียอดคงเหลือจาํนวน 500 ลา้นบาท 
 
- ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั มีภาระผกูพนัต่อสถาบนัการเงินเก่ียวกบัการคํ้าประกนัวงเงิน

เบิกเกินบัญชีธนาคารและวงเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง เป็นจาํนวนเงินรวม 50 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 :  
50 ลา้นบาท) 

 
21 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

 
ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2555 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 
230,800,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,580,800,000 บาท เป็น 1,350,000,000 บาท โดยการตดัหุ้นท่ียงัไม่ได้
ออกจาํหน่ายของบริษทั 

 
22 การจัดประเภทรายการใหม่ 

 
ตวัเลขเปรียบเทียบในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ไดป้รับปรุงเพื่อให้
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงการนาํเสนอขอ้มูลในปีปัจจุบนัเท่าท่ีจาํเป็น โดยมีรายการดงัน้ี 
 
ผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 ตามที ่ รายการ  ตามที ่ รายการ  
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด แสดงไว้เดมิ ปรับปรุง ปรับใหม่ แสดงไว้เดมิ ปรับปรุง ปรับใหม่ 

   วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       

รายได้        
รายไดจ้ากกิจการโรงแรมและ       
   บริการท่ีเก่ียวขอ้ง 671,938 663,407 1,335,345 222,116 237,369 459,485 
รายไดจ้ากการขายอาหารและ       
   เคร่ืองด่ืม 2,641,610 (504,604) 2,137,006 175,773 (175,773) - 
รายไดอ่ื้นจากการดาํเนินงาน 130,149 (130,149) - 48,944 (48,944) - 
รายไดค่้าเช่า 28,654 (28,654) - 12,652 (12,652) - 

 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30  มิถุนายน พ.ศ. 2556 
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22 การจัดประเภทรายการใหม่ (ต่อ) 

 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 ตามที ่ รายการ  ตามที ่ รายการ  
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด แสดงไว้เดมิ ปรับปรุง ปรับใหม่ แสดงไว้เดมิ ปรับปรุง ปรับใหม่ 

   วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       

ค่าใช้จ่าย       
ตน้ทุนขาย - กิจการโรงแรมและ       
   บริการท่ีเก่ียวขอ้ง 147,216 829,951 977,167 43,532 306,539 350,071 
ตน้ทุนขาย - อาหารและเคร่ืองด่ืม 1,399,579 (243,899) 1,155,680 120,641 (120,641) - 
ตน้ทุนขาย - รายไดอ่ื้นจากการ       
   ดาํเนินงาน 81,466 (81,466) - 34,614 (34,614) - 
ค่าใชจ่้ายในการขาย - 164,104 164,104 - 42,940 42,940 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 864,436 9,263 873,699 82,905 8,943 91,848 
ค่าเช่าท่ีดินและอาคาร 67,079 (67,079) - 48,133 (48,133) - 
ค่าใชจ่้ายดา้นการตลาด 164,104 (164,104) - 42,940 (42,941) - 
ค่าซ่อมแซมและพลงังาน 158,655 (158,655) - 44,975 (44,975) - 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 278,852 (278,850) - 58,176 (58,176) - 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 9,263 (9,263) - 8,943 (8,943) - 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 ตามที ่ รายการ  ตามที ่ รายการ  
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด แสดงไว้เดมิ ปรับปรุง ปรับใหม่ แสดงไว้เดมิ ปรับปรุง ปรับใหม่ 

   วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       

รายได้        
รายไดจ้ากกิจการโรงแรมและ 1,630,147 1,474,035 3,104,182 506,074 506,851 1,012,925 
   บริการท่ีเก่ียวขอ้ง       
รายไดจ้ากการขายอาหารและ 5,141,995 (1,127,540) 4,014,455 379,761 (379,761) - 
   เคร่ืองด่ืม       
รายไดอ่ื้นจากการดาํเนินงาน 289,325 (289,325) - 101,923 (101,923) - 
รายไดค่้าเช่า 57,170 (57,170) - 25,167 (25,167) - 

 



บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30  มิถุนายน พ.ศ. 2556 
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22 การจัดประเภทรายการใหม่ (ต่อ) 

 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 ตามที ่ รายการ  ตามที ่ รายการ  
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด แสดงไว้เดมิ ปรับปรุง ปรับใหม่ แสดงไว้เดมิ ปรับปรุง ปรับใหม่ 

   วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       

ค่าใช้จ่าย       
ตน้ทุนขาย - กิจการโรงแรมและ       
   บริการท่ีเก่ียวขอ้ง 288,052 1,745,426 2,033,478 85,056 617,391 702,447 
ตน้ทุนขาย - อาหารและเคร่ืองด่ืม 2,685,349 (515,396) 2,169,953 247,979 (247,979) - 
ตน้ทุนขาย - รายไดอ่ื้นจากการ       
   ดาํเนินงาน 182,899 (182,899) - 71,458 (71,458) - 
ค่าใชจ่้ายในการขาย - 289,200 289,200 - 82,941 82,941 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,697,704 18,264 1,715,968 164,066 17,944 182,010 
ค่าเช่าท่ีดินและอาคาร 186,707 (186,707) - 96,040 (96,040) - 
ค่าใชจ่้ายดา้นการตลาด 289,200 (289,200) - 82,941 (82,941) - 
ค่าซ่อมแซมและพลงังาน 309,733 (309,733) - 87,330 (87,330) - 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 550,691 (550,691) - 114,584 (114,584) - 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 18,264 (18,264) - 17,944 (17,944) - 

 
การจดัประเภทรายการใหม่ดงักล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการนาํเสนองบการเงิน 


