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หมายเหตุ สารบัญ 
 
1 ขอมูลท่ัวไป 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

3 การดําเนินงานตอเนื่องของบรษัิทยอย 

4 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

5 รายการท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวของกันและยอดคงเหลือ 

6 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

7 ลูกหนี้การคา – สุทธิ 

8 สินคาคงเหลือ – สุทธิ 

9 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 

10 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 

11 เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

12 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  - สุทธิ 

13 โรงแรมลอยน้ํา 

14 สินทรัพยไมมีตัวตน 

15 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 

16 หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

17 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

18 หุนกู – สุทธิ 

19 ทุนเรือนหุน 

20 สํารองตางๆ 

21 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

22 รายไดอื่น 

23 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน 

24 ดอกเบ้ียจาย 

25 ภาษีเงินได 
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หมายเหตุ สารบัญ 
 
26 กําไรตอหุน 

27 สิทธิพิเศษท่ีไดรับจากการสงเสริมการลงทุน 

28 เงินปนผลจาย 

29 เครื่องมือทางการเงิน 

30 สัญญาระยะยาว 

31 สัญญาตางตอบแทนการกอสรางโรงแรม 

32 ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา 

33 การประเมินราคา 

34 การปดดําเนินงานของสาขาของบริษัทยอย 

35 สวนของผูถอืหนวยลงทุนในกองทุนรวม 

36 เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบดุล 

37 การจัดประเภทรายการบัญชีใหม 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 
งบการเงินไดรับอนุมัติเพ่ือการนําเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือ 20 กุมภาพันธ 2549 
 

1 ขอมูลทั่วไป 
 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย และท่ีอยู                
จดทะเบียนต้ังอยูเลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
 
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อ 10 มกราคม 2533 
 
บริษัทและบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”) ประกอบธุรกิจดังน้ี บริษัทและบริษัทยอยสิบแหงประกอบ
ธุรกิจโรงแรม บริษัทยอยอีกสองแหงประกอบธุรกิจรานอาหารและเครื่องด่ืมประเภทฟาสตฟูด ซึ่งไดแก ไกทอด 
โดนัท พิซซา เพรทเซล และไอศกรีม  บริษัทยอยอีกสองแหงประกอบธุรกิจการบริหารจัดการและใหเชาโรงแรม
ลอยน้ํา สวนบริษัทยอยอีกสองแหงประกอบธุรกิจ กองทุนรวม  
 
กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจหลักในประเทศไทย และมีพนักงานจํานวน 4,918 คน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 (2547: 
4,485 คน) คาใชจายเก่ียวกับพนักงานของกลุมบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 มีจํานวน 1,205.1 
ลานบาท (2547: 1,032.30 ลานบาท)  บริษัทมีพนักงานจํานวน  988 คน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 (2547:  974 
คน) คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 มีจํานวน 327.3 ลานบาท 
(2547:  292.7 ลานบาท)   
 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
 
งบการเงินนําเสนอเพ่ือวัตถุประสงคของการรายงานเพ่ือใชในประเทศ และจัดทําเปนภาษาไทย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษไดจัดทําข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย 
 
งบการเงินจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีไทย (“มาตรฐานการบัญชี”) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี และจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปของประเทศไทย 
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ในป 2548 กลุมบริษัทปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม มีดังตอไปนี้ 
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 52 เรื่อง เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบดุล 
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 53 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ีอาจเกิดข้ึน 
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 54 เรื่อง การดําเนินงานท่ียกเลิก 
 
การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหมดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน 
 
งบการเงินแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม 
ยกเวนท่ีระบุไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินอื่น 
 
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ผูบริหารตองใชการประมาณและขอสมมติฐานหลาย
ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินท่ีเกี่ยวกับ สินทรัพย หนี้สิน รายได 
และคาใชจาย การประมาณและขอสมมติฐานมาจากประสบการณในอดีต และปจจัยตางๆท่ีผูบริหารมีความ
เช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลภายใตสภาวการณแวดลอมน้ัน ดังน้ันผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากการต้ังขอสมมติฐานตอมูลคา
ตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินอาจแตกตางไปจากท่ีประมาณไว 
 
ประมาณการและขอสมมติฐานท่ีใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางสมํ่าเสมอ การปรับ
ประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีท่ีการประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวน หากการปรับประมาณ
การกระทบเฉพาะงวดน้ันๆ และจะบันทึกในงวดท่ีปรับหรืองวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบท้ัง
งวดปจจุบันและอนาคต  
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งบการเงินรวมของบริษัท ประกอบดวยงบการเงินของบริษัท บริษัทยอย และกองทุนรวม (รวมกันเรียกวา “กลุม
บริษัท”) รายละเอียดบริษัทยอยและกองทุนรวมของบริษัทมีดังตอไปนี้ 
 

 
ลักษณะธุรกิจ 

ประเทศ 
ท่ีนิติบุคคลจัดต้ังขึ้น 

สัดสวนความเปนเจาของ 

 2548 2547 

   (รอยละ) 
บริษัทยอยทางตรง     
เงินลงทุนในบรษิทัยอย     

บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด (“CSBR”) โรงแรม ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเมนท จํากดั (“CHM”) บริหารจัดการ ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จํากดั (“CKV”) โรงแรม ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบยรีสอรท จํากัด (“CKBR”) โรงแรม ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด (“CHBR”) โรงแรม ประเทศไทย 63.9 63.9 
บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) อาหารและเครื่องดื่ม ประเทศไทย 100.0 84.0 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด (“CWH”) โรงแรม ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเกาะกูด จํากัด (“CKH”) โรงแรม ประเทศไทย 100.0 - 
เงินลงทุนในกองทุนรวม     

กองทุนรวมไทยพัฒนา 1 ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย 20.0 20.0 
กองทุนรวมไทยพัฒนา 2 ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย   0.01 0.01 
     

บริษัทยอยทางออม:     

เงินลงทุนในบรษิทัยอย     

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จํากัด (“CSH”) โรงแรม ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษัท เซ็นทรัลสมุยวิลเลจ จํากดั (“CSV”) โรงแรม ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลแมสอดฮิลล จํากดั (“CMH”) โรงแรม ประเทศไทย 98.4 98.2 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลมารีไทม จํากัด (“CMT”) ใหเชาโรงแรมลอยน้ํา ประเทศไทย 95.3 95.3 
บริษัท บ-ีอาร (ไทยแลนด) จํากัด (“BRT”) อาหารและเครื่องดื่ม ประเทศไทย 100.0 100.0 
Central Maritime Hotel, Dili, East Timor (“CMHD”) โรงแรม ติมอรตะวันออก 95.3 95.3 
เงินลงทุนในกองทุนรวม     
กองทุนรวมไทยพัฒนา 1 ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย 0.04 0.04 
กองทุนรวมไทยพัฒนา 2 ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย 15.24 15.24 
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ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2548 เมื่อวันท่ี 16 
มิถุนายน 2548  ท่ีประชุมมีมติใหทําการซ้ือหุนสวนท่ีเหลือจํานวน 16% ของ บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป 
จํากัด (“CRG”) จากผูถือหุนเดิม 2 ราย ซึ่งเปนกิจการท่ีเกี่ยวของกัน เปนจํานวน 992,049 หุน โดยราคาซื้อเปน
มูลคาท่ีประเมินโดยผูประเมินอิสระคือ บริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากัด (มหาชน) ซึ่งใชวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของ
กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ราคาท่ีคํานวณโดยใชอัตราตนทุนการเงินถัวเฉลี่ยคิดเปนราคา
หุนละ 280.57 บาท การประเมินดวยวิธีดังกลาวสามารถคํานวณราคาท่ีเหมาะสมไดระหวาง 237.14 – 338.05 
บาทตอหุน ตามรายงานลงวันท่ี 7 เมษายน 2548 ตอมาทางผูประเมินอิสระไดรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับผล
ประกอบการในไตรมาส 1 ป 2548 ของ CRG ท่ีเกิดข้ึนจริงสูงกวาท่ีไดประมาณการไวเดิม และวันท่ี 29 เมษายน 
2548 ท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2548 ของ CRG ไดมีมติอนุมัติจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงาน
ประจําป 2547 แกผูถือหุนท่ีปรากฏช่ือ ณ ทะเบียนของผูถือหุนของบริษัท ณ วันดังกลาว สงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตอกระแสเงินสดท่ีใชในการคํานวณราคาหุน เปลี่ยนเปนมูลคาหุนละ 289.03 บาท  ตามรายงานลง
วันท่ี 25 พฤษภาคม 2548 การประเมินดวยวิธีดังกลาวสามารถคํานวณราคาท่ีเหมาะสมไดระหวาง 243.49 – 
348.94 บาทตอหุน ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับราคาเสนอซ้ือของทางบริษัทท่ี 277.20 บาทตอหุนแลว ถือวาเปนราคาท่ี
ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ ดังน้ันท่ีปรึกษาทางการเงินจึงมีความเห็นวาราคาเสนอซ้ือเปนราคาท่ีสมเหตุสมผล 
ท้ังน้ีบริษัทไดเสนอซื้อท่ีราคาหุนละ 277.20 บาท เปนจํานวนเงินรวม 275 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 16 
ของจํานวนหุนรวมของ CRG ทําใหจากเดิมบริษัทมีสัดสวนการถือหุน CRG ท่ี 84% เพิ่มข้ึนเปนสัดสวน 100% 
นอกจากน้ี จากการซ้ือหุนของ CRG ดังกลาว ทําใหเกิดคาความนิยมเปนจํานวน 143.45 ลานบาท 
 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเกาะกูด จํากัด (“CKH”) ไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทเมื่อวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2548 ดวยทุน      
จดทะเบียนจํานวน 120 ลานบาทและชําระคาหุนเต็มจํานวนแลว 
 
แมวาบริษัทจะถือหุนในกองทุนรวม ไทยพัฒนา 1 และกองทุนรวม ไทยพัฒนา 2 (“กองทุนรวม”) ท้ังทางตรง
และ ทางออมอยูรอยละ 20.04 และ 15.25 ตามลําดับ แตบริษัทมีการควบคุมกองทุนรวมดังกลาว เนื่องจากบริษัท
มีอํานาจในการควบคุมและตัดสินใจในกองทุนรวมดังกลาวผานกรรมการลงทุน ดังน้ันจึงถือวากองทุนรวม
ดังกลาวเปนบริษัทยอย 
 
รายการท่ีมีนัยสําคัญระหวางบริษัทกับบริษัทยอยไดถูกตัดรายการในการทํางบการเงินรวม 
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3 การดําเนินงานตอเนื่องของบริษัทยอย   
 
เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2545 Central Maritime Hotel, Dili, East Timor (“CMHD”) ไดถูกยกเลิกสัญญาบริการเชา
จากลูกคาหลัก เปนผลใหรายไดของบริษัทยอยลดลงอยางเปนสาระสําคัญ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 บริษัทยอยมี
ขาดทุนสะสมเปนจํานวน 102.45 ลานบาท  (ประมาณ 2.46 ลานเหรียญสหรัฐฯ) เมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2548 
CMHD ไดทําจดหมายถึง The Minister of Foreign Affairs and Cooperation เพื่อแจงกรณีท่ี CMHD จะตองนํา
เรือเขาอูเพื่อซอมแซมเปนระยะเวลานานทําใหโรงแรมตองหยุดการดําเนินงานต้ังแตวันท่ี 30 มิถุนายน 2548  
ตอมาในไตรมาสท่ี 3 ป 2548 ฝายบริหารของ CMHD ไดตัดสินใจท่ีจะหยุดดําเนินงานธุรกิจโรงแรมลอยนํ้าท่ี
ประเทศติมอรตะวันออก  
 
เมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 2548 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลมารีไทม จํากัด (“CMT”) ซึ่งเปนบริษัทยอยแหงหน่ึงของ
บริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเมนท จํากัด ไดทําบันทึกขอตกลงเก่ียวกับการขายโรงแรมลอยน้ําดังกลาวใหกับ
บริษัทแหงหน่ึงในตางประเทศ โดยตกลงขายเรือในราคา 3.9 ลานเหรียญสหรัฐ และกําหนดชําระเงินในวันท่ี   
สงมอบเรือ ดังน้ัน CMT จึงจัดประเภทรายการใหมสําหรับโรงแรมลอยน้ําไปเปนสินทรัพยรอการขาย นอกจากน้ี 
CMHD ยังไดจัดประเภทรายการใหมสําหรับอุปกรณจากสินทรัพยไมหมุนเวียนไปเปนสินทรัพยรอการขายท่ี
เปนสินทรัพยหมุนเวียนเพื่อใหสอดคลองตามเกณฑการชําระบัญชี 
 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทใหญไดยืนยันเปนทางการท่ีจะใหความสนับสนุน
ทางการเงิน เพ่ือใหบริษัทเซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเมนท จํากัดและบริษัทโรงแรมเซ็นทรัลมารีไทม จํากัด ใชเปน
เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจตอไปและสามารถชําระหน้ีตามขอผูกพันทางการเงินท่ีเกิดข้ึนตามปกติซึ่ง
จะถึงกําหนดในอนาคตได  
 
งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 ไดจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปโดย
ถือตามขอสมมติฐานทางบัญชีท่ีวาบริษัทยอยจะดําเนินงานอยางตอเนื่องตอไป 
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4 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 
4.1 เกณฑในการทํางบการเงินรวม 

 
บริษัทยอย 
 
บริษัทยอยเปนกิจการท่ีอยูภายใตการควบคุมของบริษัท  การควบคุมเกิดข้ึนเมื่อบริษัทมีอํานาจควบคุมท้ังทางตรง
หรือทางออมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทนั้น เพื่อไดมาซ่ึงประโยชนจาก
กิจกรรมของบริษัทยอย งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม นับแตวันท่ีมีการควบคุมจนถึง
วันท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 

 
4.2 เงินตราตางประเทศ 

 
รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 
 
รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนตัวเงินท่ีอยูในสกุลตางประเทศ ณ วันท่ีในงบดุล แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาจะบันทึกในงบกําไรขาดทุน 
 
กิจการในตางประเทศ 
 
งบการเงินของ Central Maritime Hotel, Dili, East Timor จัดทําเปนเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาและไดแปลงคาเปน       
เงินบาท เพ่ือวัตถุประสงคในการจัดทํางบการเงินรวมดงัน้ี 
 

ก. สินทรัพยและหน้ีสินใชอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชยตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ณ  
วันท่ี ในงบดุล 

 
ข. รายไดและคาใชจายใชอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชยตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย กําไร

หรือขาดทุนสุทธิจากการแปลงคาแสดงไวภายใตหัวขอ “สํารองจากการแปลงคางบการเงิน” ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของสวนผูถือหุนในงบดุลรวม 
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4.3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผ่ือเรียก และเงินลงทุน
ระยะส้ันท่ีมีสภาพคลองสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซ่ึงจะตองชําระคืนเมื่อทวงถามถือเปนกิจกรรมจัดหาเงินใน
งบกระแสเงินสด 
 

4.4 ลูกหน้ีการคาและลูกหนี้อื่น 
 
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น (รวมยอดคงเหลือกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน) แสดงในราคาตามใบแจงหน้ีหักคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ 
 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหน้ี และการคาดการณเก่ียวกับการชําระหน้ีใน
อนาคตของลูกคา ลูกหนี้จะถูกตัดจําหนายบัญชีเมื่อทราบวาเปนหนี้สูญ 

 
4.5 สินคาคงเหลือ 

 
วัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป 
 
สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุน (วิธีเขากอน-ออกกอน) หรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 
 
บริษัทยอยแหงหน่ึงท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไอศกรีม ตีราคาสินคาคงเหลือในราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ย
เคลื่อนท่ี) หรือมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 
 
มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับเปนการประมาณราคาท่ีจะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายท่ีจําเปนในการ
ขาย  
 
กลุมบริษัทต้ังคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง สําหรับสินคาท่ีเสื่อมคุณภาพ เสียหาย ลาสมัยและคางนาน 
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4.6 เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 
เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะบริษัท บันทึกบัญชีโดยใชวิธีสวนไดเสีย ยกเวนเงินลงทุนในกองทุน
รวมไทยพัฒนา 2 ซึ่งบริษัทถือหุนทางตรงรอยละ 0.01 บันทึกตามวิธีราคาทุน 
 
การบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีสวนไดเสีย มีความมุงหมายเพียงเพื่อใหทราบสถานะและ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทดังกลาว ดังน้ันบริษัทฯจึงไมไดนําผลสุทธิจากการลงทุนในบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี     31 ธันวาคม 2548 และ 2547 มาใชในการพิจารณาคํานวณภาษีเงินไดของแตละปดังกลาว 
 
เงินลงทุนในตราสารทุน 
 
ตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดท่ีเปนหลักทรัพยเผื่อขายและแสดงในราคายุติธรรม 
กําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพยไดบันทึกในสวนของผูถือหุนโดยตรง ยกเวนขาดทุนจากการดอยคา
ของเงินลงทุนจะรับรูในงบกําไรขาดทุน  เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน จะตองรับรูผลกําไรหรือขาดทุนท่ีเคย
บันทึกในสวนของผูถือหุนโดยตรงเขาในงบกําไรขาดทุน 

 
4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 

สินทรัพยท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนท่ีตีใหมหักคาเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา ราคาท่ีตี
ใหมหมายถึงมูลคายุติธรรมซ่ึงกําหนดจากเกณฑการใชงานของสินทรัพยท่ีมีอยูจริง ณ วันท่ีมีการตีราคาใหมหัก
ดวยคาเสื่อมราคาสะสมท่ีคํานวณจากมูลคายุติธรรมน้ันและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย 
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สินทรัพยท่ีเชา 
 
สัญญาการเชาซ่ึงกลุมบริษัทไดรับสวนใหญของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสินท่ีเชา
นั้นๆ ไดจัดประเภทเปนสัญญาเชาทางการเงิน อาคารและอุปกรณท่ีไดมาโดยทําสัญญาเชาทางการเงินบันทึกเปน
สินทรัพยดวยราคายุติธรรมหรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีตองจายตามสัญญาเชาแลวแตจํานวนใดจะ
ตํ่ากวา หักดวยคาเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา  คาเชาท่ีชําระจะแยกเปนสวนท่ีเปนคาใชจายทาง
การเงิน และสวนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพื่อใชกําหนดอัตราดอกเบ้ียจากยอดหน้ีสินท่ีคงเหลือ คาใชจายทาง
การเงินจะบันทึกโดยตรงในงบกําไรขาดทุน 
 
สินทรัพยท่ีตีราคาใหม 
 
การตีราคาใหมดําเนินการโดยผูประเมินอิสระอยางมีหลักเกณฑท่ีเพียงพอ เพื่อใหมั่นใจวาราคาตามบัญชีของ
สินทรัพยท่ีไดรับการประเมินไมแตกตางอยางเปนสาระสําคัญจากมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีในงบดุล 
 
ในการตีราคาสินทรัพยใหม  หากสินทรัพยมีมูลคาเพ่ิมข้ึนจะบันทึกมูลคาสวนท่ีเพิ่มข้ึนเปนสวนเกินทุนจากการ
ตีราคาสินทรัพย โดยสุทธิจากมูลคาท่ีเคยประเมินลดลงและเคยรับรูในงบกําไรขาดทุนแลวเสียกอน  และหาก
เปนกรณีท่ีมูลคาของสินทรัพยลดลงจากการตีราคาใหม จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนสําหรับมูลคาท่ีลดลงเฉพาะ
จํานวนท่ีมากกวาสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยท่ีเคยประเมินไวครั้งกอน สวนเกินจากการตีราคาทรัพยสิน
จะถูกตัดบัญชีโอนไปงบกําไรขาดทุนเทากับสวนตางระหวางคาเส่ือมราคาท่ีคํานวณจากมูลคาสินทรัพยท่ีตีราคา
ใหมกับคาเส่ือมราคาท่ีคํานวณจากราคาทุนเดิมของสินทรัพยนั้น  ในกรณีท่ีมีการจําหนายสินทรัพยท่ีเคยตีราคา
ใหม  สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยท่ีจําหนายจะโอนไปยังงบกําไรขาดทุนและใชในการคํานวณกําไร
หรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยดวย 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณสวนใหญของบริษัทและบริษัทยอยบางแหงบันทึกในราคาประเมิน โดยผูประเมินราคา
อิสระ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ีซื้อมาภายหลังการประเมินราคารวมท้ังท่ีดิน อาคารและอุปกรณของบริษัทยอย
แหงอื่น ๆ บันทึกในราคาทุน บริษัทและบริษัทยอยเหลาน้ีมีนโยบายท่ีจะประเมินราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ
ใหม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ีไดเคยมีการตีราคาใหมแลวอยางมี
นัยสําคัญ 
 
สินทรัพยรอการขาย 
 

สินทรัพยรอการขายซ่ึงไดแก โรงแรมลอยนํ้า  สวนปรับปรุง เครื่องตกแตง ติดต้ังและเครื่องใชสํานักงาน 
เครื่องจักรและอุปกรณ และเครื่องใชในการดําเนินกิจการโรงแรม แสดงดวยราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสม และ
ขาดทุนจากการดอยคา 
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4.8 คาเส่ือมราคา 
 
คาเส่ือมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน คํานวณโดยวิธี เสนตรงตามเกณฑอายุการใชงาน
โดยประมาณของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยแสดงไดดังน้ี 
 
อาคารและสวนปรับปรุง 5 - 40 ป 
โรงแรมลอยน้ํา 20 ป 
เครื่องตกแตงติดต้ังและเครื่องใชสํานักงาน 5 - 12.5 ป 
เครื่องจักรและอุปกรณ 5 - 10 ป 
ยานพาหนะ 5 - 10 ป 
 
อาคารและอุปกรณ - ราคาท่ีตีเพ่ิมตัดคาเส่ือมราคาโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานท่ีเหลืออยู อาคารและสวน
ปรับปรุงอาคารเชาตัดคาเส่ือมราคาตามอายุของสัญญาเชา และเครื่องใชในการดําเนินกิจการโรงแรมตัดจําหนาย
เปนรายจายตามวิธีสินคาคงเหลือ 

 
กลุมบริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ีอยูระหวางการกอสราง 
 

4.9 สินทรัพยไมมีตัวตน 
 

สิทธิการเชา 
 

คาเชาจายลวงหนาไดแกสิทธิการเชาซ่ึงบันทึกบัญชีในราคาประเมินท่ีประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระ บริษัทมี
นโยบายท่ีจะประเมินราคาเชาใหม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของสิทธิการเชาท่ีไดเคยมีการตีราคาใหม
แลวตางจากราคาตามบัญชีอยางมีนัยสําคัญ 
 
คาสิทธิแรกเริ่มรอตัดบัญชี 
 

บริษัทยอยบันทึกคาสิทธิเริ่มแรกสําหรับการเปดรานท่ีจายใหแกเจาของสิทธิเปนรายจายรอตัดบัญชี 
 
คาความนิยม 
 

คาความนิยมจากการรวมธุรกิจ ไดแกตนทุนการไดมาซ่ึงเงินลงทุนท่ีสูงกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิท่ี
ไดมาจากการลงทุนในหุนของกลุมบริษัท  คาความนิยมติดลบจากการรวมธุรกิจไดแกมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยสุทธิของหุนทุนท่ีซื้อโดยกลุมบริษัทในสวนท่ีเกินกวาตนทุนการไดมาซ่ึงเงินลงทุน 
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คาความนิยมและคาความนิยมติดลบแสดงในราคาทุนหักดวยคาตัดจําหนายสะสมและขาดทุนจากการดอยคาใน
งบการเงินรวม  ในงบการเงินเฉพาะบริษัท คาความนิยมและคาความนิยมติดลบท่ีเกิดจากการซ้ือหุนทุนในบริษัท
ยอย ไดรวมไวในเงินลงทุน 
 
คาความนิยมสวนท่ียังไมตัดจําหนายของเงินลงทุนท่ีไดจําหนายออกไป ไดรวมในกําไรหรือขาดทุนจากการ
จําหนายเงินลงทุน 
 
คานายหนาท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับรายไดคาสมาชิกรายปแสดงเปนรายจายรอตัดบัญชี 
 
คาตัดจําหนาย 
 
สิทธิการเชาอาคารตัดบัญชีเปนคาใชจายโดยวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญาเชาท่ีเหลืออยู 
 
คาสิทธิเริ่มแรกสําหรับการเปดรานท่ีจายใหแกเจาของสิทธิตัดจําหนายเปนคาใชจายโดยวิธีเสนตรงเปนเวลาสิบ 
(10) ป ซึ่งเปนเวลาท่ีเทากับอายุของสัญญาการใหใชสิทธิ 

 
คาตัดจําหนายบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑระยะเวลาท่ีคาดวาจะ
ไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยไมมีตัวตน คาความนิยมและคาความนิยมติดลบ จะถูกตัดจําหนายนับ
จากวันท่ีเริ่มกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจเปนระยะเวลา 10 ป  
 
คานายหนาท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับรายไดคาสมาชิกบัตรรายป ตัดจําหนายเปนคาใชจายโดยวิธีเสนตรงตามอายุ
ของบัตรสมาชิก 

 

4.10 การดอยคา 
 
ยอดสินทรัพยคงเหลือตามบัญชีของกลุมบริษัทไดรับการทบทวน ณ ทุกวันท่ีในงบดุลวา มีขอบงช้ีเรื่องการดอย
คาหรือไม  ในกรณีท่ีมีขอบงช้ี  จะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยท่ีคาดวาจะไดรับคืน 
 
การรับรูขาดทุนจากการดอยคา เม่ือมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยท่ี
กอใหเกิดเงินสด สูงกวามูลคาท่ีจะไดรับคืน  ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในงบกําไรขาดทุนเวนแตเมื่อมีการ
กลับรายการการประเมินมูลคาของสินทรัพยเพิ่มท่ีเคยรับรูในสวนของผูถือหุนในงวดกอน  ในกรณีนี้ใหรับรูใน
สวนของผูถือหุน 
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เม่ือมีการลดลงในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งไดบันทึกในสวนของผูถือหุน และมีความ
ชัดเจนวาสินทรัพยดังกลาวมีการดอยคา  ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในสวนของผูถือหุนจะถูกบันทึกในงบกําไร
ขาดทุนแมวาสินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะยังไมมีการจําหนายออกไป  ยอดขาดทุนท่ีบันทึกในงบกําไรขาดทุน
เปนผลตางระหวางราคาทุนท่ีซื้อกับมูลคายุติธรรมในปจจุบันของสินทรัพย  หักขาดทุนจากการดอยคาของ
สินทรัพยทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรูแลวในงบกําไรขาดทุน 
 
การคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 
 
มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนหมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย หรือมูลคาจากการใชของสินทรัพย แลวแตมูลคา
ใดจะสูงกวา   ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพย  ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรับในอนาคตจะ
คิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึงภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาท่ีอาจประเมินไดในตลาด
ปจจุบันซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีตอสินทรัพย  สําหรับสินทรัพยท่ีไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดย
อิสระจากสินทรัพยอื่น ใหพิจารณามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนใหสอดคลองกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด
ท่ีสินทรัพยนั้นมีความเก่ียวของดวย 
 
การกลับรายการดอยคา 
 
กลุมบริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการดอยคา หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการท่ีใชในการคํานวณ
มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 
 
กลุมบริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการดอยคาเพียงเพื่อใหมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคา
ตามบัญชีภายหลังหักคาเส่ือมราคาหรือคาตัดจําหนาย เชนเดียวกับในกรณีท่ีไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการ
ดอยคามากอน 
 

4.11 เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 
 
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น (รวมยอดคงเหลือกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน) แสดงในราคาทุน 
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4.12 ประมาณการหนี้สิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรูในงบดุลก็ตอเมื่อกลุมบริษัทมีภาระหนี้สินเกิดข้ึนจากขอพิพาททางกฎหมายหรือ
ภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณจากอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
จะตองถูกจายไปเพ่ือชําระภาระหนี้สินดังกลาว  โดยจํานวนภาระหน้ีสินดังกลาวสามารถประมาณจํานวนเงินได
อยางนาเช่ือถือ  ถาผลกระทบดังกลาวเปนนัยสําคัญ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะจายในอนาคตจะคิดลดเปน
มูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบันกอนคํานึงภาษีเงินได  เพื่อใหสะทอนมูลคาท่ีอาจประเมินไดใน
ตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีตอหนี้สิน 
 

4.13 การรับรูรายได 
 
รายไดท่ีรับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มหรือภาษีขายอื่นๆ และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา 
 
การขายสินคาและใหบริการ 
 
รายไดจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเมื่อไดโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเปนสาระสําคัญของความเปนเจาของ
สินคาท่ีมีนัยสําคัญไปใหกับผูซื้อแลว  และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาท่ีขาย
ไปแลวนั้นหรือมีความไมแนนอนท่ีมีนัยสําคัญในการไดรับประโยชนจากรายการบัญชีนั้น ไมอาจวัดมูลคาของ
จํานวนรายไดและตนทุนท่ีเกิดข้ึนไดอยางนาเช่ือถือ มีความเปนไปไดคอนขางแนนอนท่ีจะตองรับคืนสินคา 

 
รายไดในกิจการโรงแรมจากคาหอง คาอาหารและเครื่องด่ืม และรายไดคาบริการอื่น บันทึกเปนรายไดเม่ือแขก
เขาพักในหอง มีการขายอาหารและเครื่องด่ืมและเม่ือมีการใหบริการแลว 
 
รายไดในกิจการรานอาหารและเคร่ืองด่ืมประเภทฟาสตฟูด บันทึกเปนรายไดเมื่อมีการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม
ใหกับผูซื้อแลว 
 
รายไดคาเชา 
 
รายไดคาเชาจากสินทรัพยลงทุนรับรูในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 
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ดอกเบ้ียรับและเงินปนผลรับ 
 
ดอกเบ้ียรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑคงคาง  เงินปนผลรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนในวันท่ีกลุมบริษัท
มีสิทธิไดรับเงินปนผล 
 

4.14 รายไดรอตัดบัญชี 
 
บริษัทและบริษัทยอยแหงหน่ึงรับรูรายไดคาธรรมเนียมบัตรสมาชิกรายปเปนรายไดโดยวิธเีสนตรงตามอายุของ
บัตรสมาชิก 
 
บริษัทยอยบางแหงรับรูคาเชาและคาบริการและเงินสนับสนุนเปนรายไดรอตัดบัญชีและทยอยรับรูเปนรายได
โดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญา 
 

4.15 การรับรูคาใชจาย 
 
สัญญาเชาดําเนินการ 
 
รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินการบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา ประโยชนท่ี
ไดรับตามสัญญาเชาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเปนสวนหนึ่งของคาเชาท้ังส้ินตามสัญญา 

 
รายจายทางการเงิน 
 
ดอกเบ้ียจายและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกในงบกําไรขาดทุนในงวดท่ีคาใชจายดังกลาวเกิดข้ึน  ยกเวน
ในกรณีท่ีมีการบันทึกเปนตนทุนสวนหนึ่งของสินทรัพย อันเปนผลมาจากการใชเวลายาวนานในการจัดหา 
กอสราง หรือการผลิตสินทรัพยดังกลาวกอนท่ีจะนํามาใชเองหรือเพื่อขาย 
 

4.16 ภาษีเงินได 
 
ภาษีเงินไดจากกําไรสําหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบัน ภาษีเงินไดรบัรูในงบกําไรขาดทุนเวนแตในสวนท่ี
เกี่ยวกับรายการท่ีบันทึกในสวนของผูถอืหุน 
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ภาษีเงินไดปจจุบัน 
 
ภาษีเงินไดปจจุบันไดแกภาษีท่ีคาดวาจะจายชําระโดยคํานวณจากกําไรประจําปท่ีตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีท่ี
ประกาศใช ณ วันท่ีในงบดุล  ตลอดจนการปรับปรุงภาษีท่ีคางชําระในปกอนๆ 
 
ภาษีเงินไดสําหรับป 2548 และ 2547 ของบริษัท Central Maritime Hotel, Dili, East Timor ไดบันทึกและคํานวณ
ข้ึนโดยใชขอมูลท่ีออกโดย The United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET)  
 

5 รายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกันและยอดคงเหลือ 
 
กิจการท่ีเกี่ยวของกันไดแกบุคคลและกิจการตางๆ ท่ีมีความเก่ียวของกับกลุมบริษัทและบริษัทตางๆ โดยการมีผู
ถือหุนรวมกันหรือมีกรรมการรวมกัน รายการบัญชีระหวางกิจการท่ีเกี่ยวของกันไดกําหนดข้ึนโดยใชราคาตลาด
หรือในราคาท่ีตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ 
 
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแตละรายการอธิบายไดดังตอไปนี้: 
 

 นโยบายการกําหนดราคา   
ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจาย อิงตามดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 
คาบริหารจัดการ ตามสัญญาท่ีตกลงรวมกัน 
คาไฟฟา ราคาตลาด 
คาเชารับและคาเชาจาย ราคาตลาด 

 
รายการสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 กับกิจการท่ีเกี่ยวของกันสรุปไดดังน้ี 
 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 ความสัมพันธ 2548  2547  2548  2547 
  (พันบาท) 

รายได        

คาเชารับ  
(สวนหน่ึงของรายไดอื่นในงบกําไรขาดทุน) 

     

บริษัทอื่น       
บริษัท สรรพสินคาหาดใหญ จํากัด  มีผูถือหุนและ

กรรมการ
รวมกัน 

14,279 14,279   -     -  

รวม  14,279 14,279   -     -  
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 ความสัมพันธ 2548  2547  2548  2547 
  (พันบาท) 

ดอกเบ้ียรับ 
 (สวนหน่ึงของดอกเบ้ียรับในงบกําไรขาดทุน) 

      

บริษัทยอย       
บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด  - - - 4,428  1,857 
บริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเมนท จํากัด  - - 75  999 
บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จํากัด  - - 1,102  2,403 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด  - - 258  1 
บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบยรีสอรท จํากัด  - - 1,583  - 
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองสกรุป จํากัด    -    -       99  1,529 

รวม    -    -  7,545  6,789 

 
รายไดในการบริหารจัดการ 
(สวนหน่ึงของรายไดอื่นในงบกําไรขาดทุน) 

      

บริษัทยอย       
บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด   - - 6,914  9,659 
บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด   - - 24,540  22,432 
บริษัท เซ็นทรัลสมุยวิลเลจ จํากัด   - - 4,936  4,378 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จํากัด   -  - 5,104  6,165 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลแมสอดฮิลล จํากัด  -  - 1,511  1,401 
บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จํากัด   -  - 2,587  3,229 
บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบยรีสอรท จํากัด   -  - 3,600  3,600 
Central Maritime Hotel, Dili, East Timor   -  - 1,014  2,294 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด   -  - 3,000  2,250 
บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด   -  - 3,000  3,000 
บริษัทอื่น       
บริษัท เตียง จิราธิวัฒน จํากัด มีผูถือหุนและ

กรรมการ
รวมกัน 

2,467 5,602   2,467    5,602 

รวม  2,467 5,602 58,673  64,010 
       

รายไดอื่น 
(สวนหน่ึงของรายไดอื่นในงบกําไรขาดทุน) 

      

บริษัทยอย       
บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด    -    -  2,768  3,164 
รวม    -    -  2,768  3,164 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 ความสัมพันธ 2548  2547  2548  2547 
  (พันบาท) 

คาใชจาย       

คาไฟฟา 
(สวนหน่ึงของคาซอมแซมและพลังงานในงบ
กําไรขาดทุน) 

      

บริษัทอื่น       
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) มีผูถือหุนและ

กรรมการ
รวมกัน 

43,710 41,484 43,710  41,484 

รวม  43,710 41,484 43,710  41,484 

      

คาใชจายในการบรหิาร 
(สวนหน่ึงของคาใชจายในการบริหารในงบ
กําไรขาดทุน) 

     

บริษัทอื่น      
บริษัท หางเซ็นทรัลดีพารทเมนทสโตร 
จํากัด 

มีผูถือหุนและ
กรรมการ
รวมกัน 

10,000 10,000 - - 

บริษัท เอเอพีซี (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูถือหุน
ของบริษัทยอย 

18,845 18,713 6,845 6,495 

บริษัทอื่น    2,233   2,201   -    -  

รวม  31,078 30,914 6,845 6,495 

      

ดอกเบ้ียจาย 
(สวนหน่ึงของดอกเบ้ียจายในงบกําไรขาดทุน) 

        

บริษัทยอย         
บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด  - - 24,788 22,608 
บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จํากัด  - - 314 - 
บริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเมนท จํากัด  - - 930 - 
บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบยรีสอรท จํากัด  - - 677 3,005 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด    -     -  3,872 2,412 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเกาะกูด จํากัด  -  - 44 - 
บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองสกรุป จํากัด    -     -    1,954       472 

รวม    -     -  32,579 28,497 

       



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 ความสัมพันธ 2548  2547  2548  2547 
  (พันบาท) 

คาเชา 
(สวนหน่ึงของคาใชจายในการบริหารในงบ
กําไรขาดทุน) 

      

บริษัทอื่น       
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) มีผูถือหุนและ

กรรมการ
รวมกัน 

10,807  10,491 10,807 10,491 

บริษัท เซ็นทรัลอินเตอรพัฒนา จํากัด มีผูถือหุนและ
กรรมการ
รวมกัน 

2,846  2,846 2,846 2,846 

กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 ถือหุนโดย
บริษัทที่มีผูถือ
หุนและ
กรรมการ
รวมกัน 

  3,374    -    -    -  

รวม  17,027  13,337 13,653 13,337 

       

 
คาเชาจายลวงหนา 
(สวนหน่ึงของสิทธิการเชาในงบดุล) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 ความสัมพันธ 2548  2547  2548  2547 
  (พันบาท) 
บริษัทอื่น       
กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 ถือหุนโดย

บริษัทที่มีผูถือ
หุนและ
กรรมการ
รวมกัน 

275,000    -    -    -  

รวม  275,000    -    -    -  

 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
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ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 กับกิจการท่ีเกี่ยวของกันมดีังน้ี 
 
ลูกหนี้บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 
 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 ความสัมพันธ 2548  2547  2548  2547 
  (พันบาท) 
บริษัทยอย         
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลแมสอดฮิลล จํากัด  -  -  624  512 
บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด  -  -  2,659  3,384 
บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรทจํากัด  -  -  5,885  5,299 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จํากัด  -  -  1,595  1,648 
บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จํากัด  -  -  1,195  1,132 
บริษัท เซ็นทรัลสมุยวิลเลจ จํากัด  -  -  1,271  1,119 
บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบยรีสอรท จํากัด  -  -  2,442  6,859 
Central Maritime Hotel, Dili, East Timor  -  -  1,470  467 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลมารีไทม จํากัด  -  -  65  3 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด  -  -  803  803 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเกาะกูด จํากัด  -  -  260  - 
บริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเมนท จํากัด  -  -  9  2 
บริษัท บี-อาร (ไทยแลนด) จํากัด  -  -  30  15 
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด  -  -  1,121  951 
         
บริษัทอื่น         
บริษัท เซ็นทรัลอินเตอรพัฒนา จํากัด มีผูถือหุนและ

กรรมการ
รวมกัน 

13,849  13,849  -  - 

บริษัท เตียง จิราธิวัฒน จํากัด มีผูถือหุนและ
กรรมการ
รวมกัน 

3,183  6,445  2,731  6,024 

บริษัท สรรพสินคาหาดใหญ จํากัด มีผูถือหุนและ
กรรมการ
รวมกัน 

2,270  1,937  -  - 

บริษัท เอเอพีซี (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูถือหุน
ของบริษัท
ยอย 

19  -  -  - 

อื่น ๆ    1,245       113    -     -  
รวม  20,566  22,344  22,160  28,218 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547  
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เงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2548  2547  2548  2547 

 (พันบาท) 

ระยะส้ัน        

(อัตราดอกเบ้ียรอยละตอป)        
บริษัทยอย        
บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด (3.5 - 4.0) -  -  159,000  100,000 
บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จํากัด (3.0) -  -  -  82,500 
บริษัท เซ็นทรัลกระบ่ีเบยรีสอรท จํากัด (3.75) -  -  218,000  - 
บริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเมนท จํากัด (3.0)   -     -     -     29,500 

รวม   -     -   377,000  212,000 

ลูกหน้ีและเงินใหกูยืมระยะส้ัน 20,566  22,344  399,160  240,218 

 
รายการเคลื่อนไหวระหวางปสําหรับเงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันมดีังน้ี 
 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
  2548  2547  2548  2547 
 (พันบาท) 
ระยะส้ัน        
ณ วันท่ี 1 มกราคม -  -  212,000  284,000 
เพิ่มข้ึน -  -  1,048,800  195,500 
ลดลง   -     -   (883,800)  (267,500) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม   -     -   377,000  212,000 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547  
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เจาหน้ีบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 
 
 ความสัมพันธ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
  2548  2547  2548  2547 

  (พันบาท) 

บริษัทยอย         

บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด  -  -  -  53 
บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด  -  -  39  142 
บริษัท เซ็นทรัลสมุยวิลเลจ จํากัด  -  -  21  12 
บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จํากัด  -  -  4  2 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จํากัด  -  -  4  - 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลแมสอดฮิลล จํากัด  -  -  6  - 
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด  -  -  -  3 
         
บริษัทอื่น        

บริษัท เซ็นทรัลอินเตอรพัฒนา จํากัด มีผูถือหุนและ
กรรมการ
รวมกัน 

13,253 13,253  -  - 

บริษัท เตียง จิราธิวัฒน จํากัด มีผูถือหุนและ
กรรมการ
รวมกัน 

66 120  18  - 

บริษัท เอเอพีซี (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูถือหุน
ของบริษัท
ยอย 

948 3,771  -  - 

อื่น ๆ      (133)      325    -     -  

รวม  14,134 17,469          92        212 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547  
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เงินกูยืมจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2548  2547  2548  2547 

 (พันบาท) 

ระยะส้ัน        

(อัตราดอกเบ้ียรอยละตอป)        
บริษัทยอย        
บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด  (3.0 - 3.75) -  -  774,000  752,000 
บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จํากัด  (3.5 - 3.75) -  -  17,000  - 
บริษัท เซ็นทรัลกระบ่ีเบยรีสอรท จํากัด  (1.5)  -  -  -  108,000 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จาํกัด  (1.5 - 3.75) -  -  348,000  197,000 
บริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเมนท จํากัด        
   (3.5 - 3.75) -  -  83,000  - 
บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด  (3.0)   -     -     -        20,000 

รวม   -     -   1,222,000  1,077,000 

เจาหน้ีและเงินกูยืมระยะส้ัน 14,134  17,469  1,222,092  1,077,212 

 
รายการเคลื่อนไหวระหวางปสําหรับเงินใหกูยืมจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันมดีังน้ี 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2548  2547  2548  2547 

 (พันบาท) 

ระยะส้ัน        

ณ วันท่ี 1 มกราคม -  -  1,077,000  1,053,000 
เพิ่มข้ึน -  -  1,482,200  586,250 
ลดลง   -     -   (1,337,200)   (562,250) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม   -     -   1,222,000  1,077,000 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547  
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เมื่อวันท่ี 17 มิถนุายน 2548 บริษัทไดทําสัญญาซื้อขายหุนบริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) กับผู
ถือหุนเดิม 2 ราย คือ บริษัท สวนนาเกลือ จาํกัด และ บริษัท เซ็นทรัล ลีสซ่ิง จํากัด ซึ่งเปนกิจการท่ีเกี่ยวของกัน
โดยมีกรรมการรวมกัน โดยบริษัทไดซื้อหุนจากบริษัท สวนนาเกลือ จํากัด จํานวน 147,524 หุน มูลคาหุนละ 
277.20 บาท เปนจํานวนเงินรวม 40.90 ลานบาท และบริษัทไดซื้อหุนจาก บริษัท เซ็นทรัล ลีสซ่ิง จํากัด จํานวน 
844,525 หุน มูลคาหุนละ 277.20 บาท เปนจํานวนเงินรวม 234.10 ลานบาท โดยตกลงชําระเงินคาหุนดังกลาว
ใหแกผูขายในวันทําสัญญา  รวมจํานวนหุนท่ีซื้อเปนจํานวน 992,049 หุน เปนจํานวนเงินรวม 275 ลานบาท 
 
เมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2548 บริษัทยอยแหงหน่ึง คือ บรษัิท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) และ 
บริษัทยอยอีกแหงหน่ึง คือ เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเมนท จํากัด (“CHM”) โดย CRG ไดทําสัญญาซ้ือขายหุนของ 
บริษัท บี-อาร (ไทยแลนด) จํากัด จํานวน 14,999,994 หุน จาก CHM โดยตกลงราคาซื้อขายดวยมูลคาตามบัญชี
สุทธิเปนจํานวนเงิน 65 ลานบาท  
 
ภาระผูกพันตามสัญญาระหวางกิจการที่เกีย่วของกัน 
 
สัญญาตางตอบแทนระยะยาว 
 
บริษัท 
 
ภายใตเงื่อนไขของสัญญาตางตอบแทนระหวางบริษัทกับ บริษัท เซ็นทรัลอินเตอรพัฒนา จํากัด ซึ่งทําสัญญาเชา
ท่ีดินระยะยาวกับการรถไฟแหงประเทศไทย บริษัทไดรับสิทธิในการกอสรางอาคารโรงแรมบนท่ีดินท่ีเชาชวง
จากบริษัท เซ็นทรัลอินเตอรพัฒนา จํากัด และสามารถดําเนินกิจการโรงแรมเพ่ือประโยชนของบริษัทจนถึงวันท่ี 
18 ธันวาคม 2551 สัญญาน้ีตออายุไดอีกครั้งละ 10 ป บริษัทจะตองจายคาตอบแทนเปนเงินประมาณ 73.7               
ลานบาท โดยแบงชําระเปนงวดตางๆ กันถึงป 2551 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547  
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ณ วันท่ี 26 มีนาคม 2546 บริษัท เซ็นทรัลอินเตอรพัฒนา จํากัด ไดทําบันทึกขอตกลงกับการรถไฟ โดยชําระ
คาชดเชยสัญญาเชาเพ่ิมเติมใหแกการรถไฟในจํานวนท่ีตกลงรวมกับการรถไฟ  บริษัทไดตกลงรับแบงคาชดเชย
ดังกลาวเปนจํานวนเงินรวมประมาณ 65 ลานบาท โดยชําระเปนรายงวด 8 งวด เริ่มชําระงวดแรกภายในวันท่ี 31 
มีนาคม 2546 และงวดสุดทายภายในวันท่ี 18 ธันวาคม 2551 บริษัทไดบันทึกคาชดเชยดังกลาวเปนรายจายรอการ
ตัดบัญชีและบันทึกประมาณการหน้ีสินในจํานวนเดียวกัน  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 ประมาณการหนี้สินท่ีถึง
กําหนดชําระภายในหน่ึงปมีจํานวน 8.04  ลานบาท ไดรวมอยูในหน้ีสินหมุนเวียนอื่น สวนท่ีถึงกําหนดชําระเกิน
กวาหน่ึงปไดรวมอยูในประมาณการหนี้สินจํานวน 16.08  ลานบาท  บริษัทมีนโยบายตัดบัญชีรายจายรอการตัด
บัญชีดังกลาวเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรง ภายในระยะเวลาท่ีเหลือของสัญญาเชาจนถึงป 2551 ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2548 คาใชจายตัดบัญชี และคาใชจายลวงหนาจากรายการดังกลาว มีจํานวน 24.12 ลานบาท และ 8.46 
ลานบาท ตามลําดับ 
 
สัญญาเชาระยะยาว 
 
บริษัท 
 
ในป 2535 บริษัทไดตออายุสัญญาเชาอาคารสําหรับการประชุมและจัดนิทรรศการกับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 
จํากัด (มหาชน)  เปนระยะเวลา 17 ป และจะส้ินสุดลงในวันท่ี 18 ธันวาคม 2551 ภายใตเงื่อนไขของสัญญาน้ี 
บริษัทไดจาย   คาตอบแทนใหแกผูใหเชาเปนจํานวนเงิน 115 ลานบาท ซึ่งบันทึกไวเปนสิทธิการเชาใน             
งบดุล และจะตองจาย   คาเชารายปใหแกผูใหเชาปละ 1 ลานบาท คาเชารายปนี้จะเพิ่มในอัตรารอยละ 5 ของคา
เชาปท่ีผานมา บริษัทมีสิทธิท่ีจะขอตออายุสัญญาการเชาโดยจะตองแจงแกผูใหเชาเปนลายลักษณอักษรกอน
สิ้นสุดระยะเวลาการเชา 
 
เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2532 บริษัทไดทําสัญญาเชาอาคารท่ีจอดรถและสนามเทนนิสกับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 
จํากัด (มหาชน) สัญญาน้ีมีกําหนดเวลา 3 ป โดยเริ่มต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2532 และสามารถตออายุไดเปน   
คราว ๆ ครั้งละ 3 ป โดยผูใหเชามีสิทธิเพิ่มคาเชาข้ึนรอยละ 5 ของคาเชาในปท่ีผานมา คาเชารายปสําหรับสัญญา
เชาน้ีมีจํานวนเงินประมาณ 3 ลานบาท 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547  
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บริษัทยอย 
 

- บริษัท เซ็นทรัลไอศครีม จํากัด (“CIC”) ไดทําสัญญาใหเชาชวงพ้ืนท่ีอาคารกับ บริษัท บี – อาร (ไทยแลนด) 
จํากัด (“BRT”) และบริษัท ไทยแฟรนไชซิ่ง จํากัด (“TF”)  โดยไดรับคาเชาจาก BRT ปละ 60,000 บาท เปน
ระยะเวลา 8 ป  เริ่มต้ังแตวันท่ี 1 มีนาคม 2540 และ ไดรับคาเชาและคาบริการจาก TF ประมาณปละ 600,000 
บาท โดยไมไดระบุวันสิ้นสุดการเชา 

 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2548 สัญญาเชาดังกลาวไดหมดอายุแลว และไมมีการตอสัญญาเชา 
 

- บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลมารีไทม จํากัด (“CMT”) ไดทําสัญญาเชาโรงแรมลอยน้ํากับ Central Maritime Hotel, 
Dili, East Timor (“CMHD”) ตามสัญญาลงวันท่ี 1 เมษายน 2544 สัญญามีกําหนด 5 ป มีผลบังคับใชต้ังแต 1 
มกราคม 2544 โดยมีการคิดคาเชาในอัตราเดือนละ 100,000 ดอลลารสหรัฐ และจะมีการพิจารณาคาเชาทุกๆ 6 
เดือนซึ่งไดมีการทําสัญญาแกไขปรับปรุงการเชาใหมตามสัญญาลงวันท่ี 1 เมษายน 2545 โดยใหมีการ
เปลี่ยนแปลงคาเชาโรงแรมลอยน้ําใหมในอัตราเดือนละ 150,000 ดอลลารสหรัฐ ท้ังน้ีใหมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 
1 กรกฎาคม 2544 เปนตนไป 
 
เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2545  CMT ไดทําการแกไขสัญญาเชาโรงแรมลอยน้ําใหม โดยเปลี่ยนแปลงคาเชาโรงแรม
ลอยนํ้าใหมในอัตราเดือนละ 100,000 ดอลลารสหรัฐ ซึ่งมีผลทําใหคาเชาเรือลดลงเปนจํานวนเงินประมาณ 12.6 
ลานบาท (US$ 300,000) ท้ังน้ีใหมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2545 เปนตนไป 
 
นับต้ังแตเดือนมกราคม 2546 ถึงเดือนมิถุนายน 2546  CMT ไดยกเวนคาเชาโรงแรมลอยน้ํากับ  CMHD เนื่องจาก
เห็นวาบริษัทดังกลาวประสบปญหาภาวะการดําเนินงานไมดีไมสามารถแบกรับภาระคาเชาเรือไดอีกตอไป  
อยางไรก็ตามต้ังแตเดือนมิถุนายน 2546 ผลการดําเนินงานของ CMHD  เริ่มดีข้ึน CMT และ CMHD  จึงตกลงคิด
คาเชาโรงแรม ลอยน้ํา เริ่มต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2546  เปนตนไป จนถึงเดือนมิถุนายน 2548 (วันหยุดดําเนินงาน) 
โดยคิดเปนยอดรอยละ 2 ของรายไดรวมตอเดือนหลัง Service Tax 
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- เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2545 บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด (“CSBR”) ไดทําสัญญาจะซื้อจะขายอาคารกับ
กองทุนรวมไทยพัฒนา 1 (“กองทุนรวม”) ในราคาขายรวม 437 ลานบาท โดย CSBR ตกลงขายอาคารโรงแรม
พรอมเฟอรนิเจอรท่ีใชในการประกอบธุรกิจโรงแรมใหแกกองทุนรวม ท้ังน้ี CSBR ไดทําสัญญาเชาอาคาร
ดังกลาวกลับคืนจากกองทุนรวมตามสัญญาเชาอาคารลงวันท่ีเดียวกันเปนระยะเวลา 3 ป นับต้ังแตวันท่ีในสัญญา 
และสามารถตอสัญญาไดอีกคราวละ 3 ป โดยคาเชาสําหรับระยะเวลาการเชาท่ีตอออกไปจะเปนไปตามอัตราคา
เชางวดสุดทาย กอนท่ีจะมีการตออายุสัญญาเชา เวนแตจะมีการพิจารณาปรับคาเชา และ/หรือตกลงเปลี่ยนแปลง
แกไขสัญญาเปนอยางอื่น โดยอัตรา  คาเชาท่ีปรับสามารถปรับเพิ่มข้ึนหรือลดลงไดจะตองไมเกิน 15% ของคาเชา
เฉลี่ยของปท่ีผานมา โดย CSBR ผูกพันท่ีจะจายคาเชาปละ 2 งวด ในอัตรางวดละ 150 ลานบาท ภายใตสัญญา
ดังกลาว  CSBR ตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ท่ีระบุไวในสัญญาฉบับนี้ เชนการประกันวินาศภัยและอัคคีภัยใน
ทรัพยท่ีเชา และอื่นๆ  
 
อยางไรก็ตาม CSBR และกองทุนรวมไดตกลงปรับลดคาเชาลงจากเดิมอัตรางวดละ 150 ลานบาท เปน 127.5 
ลานบาท โดยมีผลต้ังแตงวดท่ีมีกําหนดชําระเงินต้ังแตวันท่ี 30 กันยายน 2547 เปนตนไป 
 
เมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 2548  CSBR และกองทุนรวมไดตกลงตออายุสัญญาเชา โดยมีกําหนดระยะเวลาการเชา
ตอไปไดอีก 3 ป นับต้ังแตวันท่ี 12 ธันวาคม 2548 จนถึงวันท่ี 11 ธันวาคม 2551 
 
นอกจากนี้เมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2545 CSBR ยังไดทําสัญญาใหเชาท่ีดินแกกองทุนรวม เปนระยะเวลา 15 ป 
ต้ังแตวันท่ี 12 ธันวาคม 2545 ครบกําหนดระยะเวลาการเชาในวันท่ี 11 ธันวาคม 2560 โดยในวันทําสัญญา
ดังกลาว กองทุนรวมตกลงชําระคาเชาท่ีดินตลอดอายุสัญญาเปนจํานวน 910 ลานบาท ใหแก CSBR ภายใต
สัญญาน้ีกองทุนรวมในฐานะเจาของกรรมสิทธิในอาคารโรงแรม ซึ่งต้ังอยูบนท่ีดินท่ีเชาตามสัญญาน้ีตกลงจะขาย
อาคารโรงแรมดังกลาวใหแก CSBR พรอมเฟอรนิเจอรท่ีมีอยูในอาคารโรงแรมในวันท่ีมีการโอนกรรมสิทธิใน
อาคารโรงแรม โดยจะดําเนินการโอนกรรมสิทธิในอาคารโรงแรมใหแก CSBR ก็ตอเมื่อ CSBR ไดผอนชําระ
ราคาซ้ือคืนอาคารโรงแรมพรอมเฟอรนิเจอรใหแกกองทุนรวมตามท่ีระบุไวในสัญญาเรียบรอยแลว 
 
ท้ังน้ีกองทุนรวมไดวาจาง CSBR ใหเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยเหลาน้ีตามสัญญาวาจางผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย    ลงวันท่ี 12  ธันวาคม 2545 เปนระยะเวลา 15 ป นับแตวันท่ีในสัญญา โดยกองทุนรวมตกลง
จายคาตอบแทนสําหรับการบริหารอสังหาริมทรัพยใหแก CSBR เปนจํานวนเงินงวดละ 1.5 ลานบาท เปนจํานวน 
2 งวด ในแตละป ภายใตสัญญาดังกลาว CSBR ตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆท่ีระบุไวในสัญญาฉบับน้ี เชนการ
ดํารงอัตราสวนจํานวนรวมของหน้ีสินตอจํานวนรวมของสวนของผูถือหุนใหอยูในสัดสวนไมเกินกวา 2 : 1             
ตามรายละเอียดการคํานวณตามท่ีระบุไวในสัญญา และดํารงอัตราสวนจํานวนรวมดวยมูลคาหนวยลงทุน
ประเภท ก ของกองทุนรวมตอมูลคาการประเมินราคาตลาดของโรงแรม CSBR ใหไมสูงกวา 0.65 : 1 และอื่นๆ 
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เพื่อเปนหลักประกันการชําระหน้ีและปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ CSBR ตกลงจํานองท่ีดินอันเปนท่ีต้ังของทรัพยท่ี
เชา ดังกลาว และใหบริษัท โรงแรม เซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) จัดทําหนังสือรับรองการชําระหน้ีและการ
ปฏิบัติตามสัญญาเชาอาคาร และสัญญาบริหารอสังหาริมทรัพย 
 

- เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2546 บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด (“CHBR”) ไดทําสัญญาเชาท่ีดินและอาคาร
โรงแรมเซ็นทรัลวงศอมาตยบีชรีสอรท พัทยา (“อาคารโรงแรม”) กับกองทุนรวมไทยพัฒนา 2 (“กองทุน”) เพ่ือ
ประกอบธุรกิจโรงแรม โดยมีกําหนดระยะเวลา 10 ป เริ่มต้ังแตวันท่ี 23 ธันวาคม 2546 เปนตนไป ท้ังน้ี CHBR 
ตกลงชําระคาเชาเปนงวดรายหกเดือน ในอัตรางวดละ 55 ลานบาท โดยท่ีอัตราคาเชาน้ีใชบังคับสําหรับระยะเวลา
การเชาต้ังแตวันท่ีลงนามในสัญญาจนถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2550 หลังจากน้ันคูสัญญาจะพิจารณาปรับคาเชา
ตามความเหมาะสม สําหรับคาเชางวดแรกมีกําหนดชําระในวันท่ี 26 สิงหาคม 2547 เพื่อเปนคาเชาสําหรับ
ระยะเวลาการเชาต้ังแตวันท่ี 23 ธันวาคม 2546 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2547 และงวดถัดไปจะมีกําหนดชําระในวัน
ทําการท่ีสามกอนสิ้นเดือนกุมภาพันธ และเดือนสิงหาคมในแตละป สําหรับคาเชางวดสุดทายจะชําระในวันท่ี
สัญญานี้ระงับหรือสิ้นสุดลง ในจํานวนเงินซึ่งคิดคํานวณตามจํานวนวันท่ีเกิดข้ึนจริงนับต้ังแตวันถัดจากกําหนด
วันชําระคาเชาในงวดกอนหนาจนถึงวันท่ีสัญญาน้ีสิ้นสุดลง    ภายใตสัญญาดังกลาว CHBR ตกลงปฏิบัติตาม
เงื่อนไขตางๆ ท่ีระบุไวในสัญญาฉบับนี้ 
 
นอกจากนี้ CHBR ตกลงท่ีจะดําเนินการกอสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสรางอื่นใดบนทรัพยท่ีเชา เพื่อเปนการเพิ่ม
มูลคา ท่ีดินและอาคารโรงแรมเปนการตอบแทนการท่ีกองทุนตกลงให CHBR เชาทรัพยท่ีเชา และภายหลังจากป
ท่ีหนึ่งนับจากวันเริ่มตนของระยะเวลาการเชา CHBR ตกลงท่ีจะซอมแซมใหญ และ/หรือพิจารณาปรับปรุง
อาคารโรงแรม เพื่อปรับปรุงมูลคาของทรัพยท่ีเชาใหดีข้ึนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจโรงแรม อีกท้ัง 
CHBR ยังตกลงท่ีจะจัดทําประกันวินาศภัยในทรัพยท่ีเชาในวงเงิน 450 ลานบาท โดย CHBR เปนผูเสียคาใชจาย
ในสวนนี้เอง และกําหนดใหกองทุนเปนผูรับผลประโยชน 
 

- เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2546 บริษัท เซ็นทรัลอินเตอรพัฒนา จํากัด (“ผูขายฝาก”) ไดทําสัญญาขายฝากท่ีดินพรอม
อาคารโรงแรมเซ็นทรัลวงศอมาตยบีชรีสอรทพัทยากับกองทุนรวมไทยพัฒนา 2 (“ผูซื้อฝาก”) และผูขายฝากอีก
รายหน่ึงไดทําสัญญาขายฝากท่ีดิน กับ กองทุนรวมไทยพัฒนา 2 (“ผูซื้อฝาก”) เพื่อใหบริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีช   
รีสอรท จํากัด (“CHBR”) เชาและดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการโรงแรม ซึ่งคูสัญญาตกลงใหผูขายฝาก หรือบริษัท 
เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด หรือบริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จํากัด (มหาชน) รายหน่ึงรายใดเปนผูมี
สิทธิไถคืนทรัพยท่ีขายฝากจากผูซื้อฝากในราคาสินไถตามท่ีระบุในสัญญาภายในกําหนดระยะเวลาสิบป
นับต้ังแตวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ หรือในกรณีท่ีผูมีสิทธิไถคืนมีความประสงคจะไถทรัพยท่ีขายฝากให
เสร็จสิ้นกอนกําหนดสิบปใหแจงเปนหนังสือถึงผูซื้อฝากใหทราบลวงหนากอนถึงกําหนดการผอนชําระงวด
ถัดไปไมนอยกวาสามสิบวัน 
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ณ วันท่ี 18 ธันวาคม 2546 ผูขายฝากท้ังสองรายไดทําหนังสือสละสิทธิในการไถคืนทรัพยท่ีขายฝากใหแกบริษัท    
เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด และบริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) 
 
เพื่อเปนหลักประกันการชําระหน้ีและปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้บริษัทไดออกหนังสือรับรองการชําระหน้ีของ
บริษัท เซ็นทรัล หัวหินบีชรีสอรท จํากัด กับกองทุนรวมไทยพัฒนา 2 

 
สัญญาบริการระยะยาว 
 
บริษัท 
 

- เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2540 บริษัทไดทําสัญญาการจัดการกับ บริษัท เตียงจิราธิวัฒน จํากัด  เพื่อทําการบริหารการ
ดําเนินงานของหองชุด โดยสัญญาเริ่มต้ังแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2540 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2550 และสามารถตอ
สัญญาเพ่ิมอีก 5 ปกอนสัญญาหมดอายุ 6 เดือน ซึ่งภายในระยะเวลาของสัญญา 10 ป บริษัทจะลงทุนในเครื่อง
ตกแตงและอุปกรณตกแตงและบันทึกรายการเปน “เงินลงทุนในโครงการวอเตอรฟรอน” โดยบริษัทตัดจําหนาย
เงินลงทุนใน โครงการดังกลาวเปนคาใชจายเปนระยะเวลา 10 ป และบริษัทจะไดรายไดคาจัดการจากกิจการท่ี
เก่ียวของกันในอัตราของกําไรจากการดําเนินงาน ซึ่งกําหนดไวตามสัญญา และสินทรัพยดังกลาวจะถูกโอน
ใหกับคูสัญญาเม่ือสัญญาการจัดการส้ินสุดลง 

 
- เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2547 บริษัทไดทําสัญญาคาตอบแทนการจัดการกับบริษัทยอย โดยสัญญาดังกลาวมีผล

บังคับใชต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2547 คาตอบแทนการจัดการดังกลาวกําหนดชําระเปนรายไตรมาสท้ังน้ีคูสัญญามี
สิทธิท่ีจะทําการแกไขหรือเพ่ิมเติมหรือลดงานท่ีดําเนินการน้ี หรือเพิ่มหรือลดเงินคาตอบแทนโดยจะตองทําความ
ตกลงเปนหนังสือ  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 
- บริษัทไดทําสัญญาคาตอบแทนการจัดการสําหรับบริษัทยอยเจ็ดแหงในกลุมโรงแรมเพ่ือบริหารงานกิจการ

โรงแรม  ภายใตสัญญาดังกลาวบริษัทจะไดรับคาตอบแทนการจัดการในอัตราเปนรอยละท่ีกําหนดไวใน
สัญญาของรายไดสุทธิจากการใหบริการ โดยแยกเปนคาบริหารจัดการและคาจัดการการตลาด 

 
- บริษัทไดทําสัญญาการจัดการดานการตลาดกับบริษัทยอยอีกหนึ่งแหงในกลุมโรงแรม  ภายใตสัญญา

ดังกลาวบริษัทจะไดรับคาตอบแทนเฉพาะการจัดการดานการตลาดในอัตราเปนรอยละท่ีกําหนดไวใน
สัญญาของรายไดสุทธิจากการใหบริการ 
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- บริษัทไดทําสัญญาคาตอบแทนการจัดการกับบริษัทยอยอีกหนึ่งแหงในกลุมโรงแรมเพ่ือบริหารงานกิจการ
โรงแรม  ภายใตสัญญาดังกลาวบริษัทจะไดรับคาตอบแทนการจัดการเปนจํานวนเงินคงท่ีเปนรายเดือน 

 
- บริษัทไดทําสัญญาคาตอบแทนการบริหารงานกับบริษัทยอยแหงหน่ึงคือบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป 

จํากัด (“CRG”) สําหรับการบริหารงานของ CRG ภายใตสัญญาดังกลาวบริษัทจะไดรับคาตอบแทนการ      
จัดการเปนจํานวนเงินคงท่ีเปนรายเดือน 

 
บริษัทยอย 

 
- บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด (“CHBR”) ไดทําสัญญาการจัดการกับบริษัท เอเอพีซี (ประเทศไทย) 

จํากัด ภายใตเงื่อนไขของสัญญาการจัดการซ่ึงมีระยะเวลา 10 ป เริ่มต้ังแตวันท่ี 1 เมษายน 2539 คูสัญญาจะ
ใหบริการดานการจัดการและบริหารกิจการโรงแรมของ CHBR และ CHBR ตกลงท่ีจะจายคาธรรมเนียมการ
จัดการ โดยคํานวณตามวิธีการท่ีระบุไวในสัญญา 
 
ตามสัญญาการจัดการดังกลาวระบุวาสัญญาการจัดการจะสามารถตอสัญญาไดทุกๆ 5 ป โดยอัตโนมัติ และ ณ 
วันท่ี 22  ธันวาคม 2543  CHBR ไดทําการแกไขระยะเวลาและอัตราคาธรรมเนียมการบริหารของสัญญาการ
จัดการใหม โดยขยายระยะเวลาออกไปอีก 2 ป  เริ่มตนวันท่ี 1 มกราคม 2544  ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2545 
 
เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2545 บริษัทไดทําการแกไขระยะเวลาของสัญญาการจัดการใหมโดยขยายระยะเวลาตอไปอีก 
2 ป เริ่มตนวันท่ี 1 มกราคม 2546 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 นอกจากนี้ในสัญญายังระบุใหสามารถตออายุสัญญา
ไดอัตโนมัติอีก 1 ป โดยเริ่มตนวันท่ี 1 มกราคม 2548 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 
 
เม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2548 บริษัทไดทําการแกไขระยะเวลาของสัญญาการจัดการใหมโดยขยายระยะเวลา
ตอไปอีก 30 เดือน เริ่มตนวันท่ี 1 มกราคม 2549 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 นอกจากน้ีในสัญญายังระบุให
สามารถตออายุสัญญาไดอัตโนมัติอีก 1 ป โดยเริ่มตนวันท่ี 1 กรกฎาคม 2551 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 
 

- เม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2544 บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด (“CHBR”) ไดทําสัญญาการบริการกับบริษัท                       
หางเซ็นทรัลดีพารทเมนทสโตร จํากัด มีกําหนด 3 ป เพื่อรับขอมูลทางธุรกิจและคําแนะนําตางๆ อันเกี่ยวกับการ         
ตัดสินใจท่ีเปนประโยชนตอ CHBR โดยมีอัตราคาบริการปละ 10 ลานบาท เมื่อสิ้นสุดอายุของสัญญา คูสัญญา
สามารถตอสัญญาออกไปไดอีกคราวละหน่ึงป โดยท่ีอัตราคาบริการจะมีการพิจารณารวมกัน 
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- บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จํากัด (“CSH”) ไดทําสัญญาใหเชาและใหบริการกับบริษัท สรรพสินคาหาดใหญ 
จํากัด   มีกําหนดเวลา 30 ป สิ้นสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2567 โดยบริษัท สรรพสินคาหาดใหญ จํากัด ไดตกลงเชา
สวนหนึ่งของอาคารของ CSH เพ่ือใชประกอบกิจการศูนยการคา โดย CSH มีรายไดรวมประมาณ 428 ลานบาท 
ตลอดอายุของสัญญา 

 
- บริษัท บี - อาร (ไทยแลนด) จํากัด (“BRT”) ไดทําบันทึกข้ันตอนการปฏิบัติ สําหรับการซ้ือ-การขายไอศกรีม 

Baskin-Robbins ระหวาง BRT และ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองสกรุป จํากัด (“CRG”) เกี่ยวกับการดูแลสินคา
ภายหลังการผลิตสินคา (ไอศกรีม Baskin-Robbins) ท่ี BRT ผลิตและสงมอบใหกับ CRG ทาง BRT จะเก็บรักษา 
และดูแลสินคาดังกลาว จนกวาจะมีการสงสินคาถึงสาขา หรือถึงลูกคาของ CRG 
 
สัญญาสิทธิ 
 
บริษัท 
 
บริษัทไดทําสัญญาสิทธิกับบริษัท เอเอพีซี (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2544 โดยมีผลต้ังแต 
วันท่ี 1 มีนาคม 2544 โดยอนุญาตใหบริษัทเปนผูดําเนินกิจการโรงแรมภายใตช่ือ “โซฟเทล” เปนเวลา 5 ป และ
เพื่อเปนการตอบแทนสิทธิดังกลาว บริษัทตกลงจะจายคาธรรมเนียมสิทธิโดยคํานวณจากรายไดคาหองพักตาม
อัตรารอยละท่ีระบุในสัญญา 
 
บริษัทยอย 
 
บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จํากัด (“CSH”) ไดทําสัญญาสิทธิกับบริษัท เอเอพีซี (ประเทศไทย) จํากัด ตาม
สัญญาลงวันท่ี 20 กันยายน 2544 โดยอนุญาตให CSH เปนผูดําเนินกิจการโรงแรมภายใตช่ือ “โนโวเทล” เปน
เวลา 5 ป นับต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2544 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2549 และเพื่อเปนการตอบแทนสิทธิดังกลาว บริษัท
โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จํากัดตกลงจะจายคาธรรมเนียมสิทธิโดยคํานวณจากรายไดคาหองพักตามอัตรารอยละท่ี
ระบุในสัญญา 
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สัญญาโอนสิทธิการจําหนาย 
 

วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2546 บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) ไดทําสัญญารับโอนสิทธิภายใต
สัญญาโอนสิทธิการจําหนายจากบริษัท เซ็นทรัลไอศครีม จํากัด กับบริษัท บี-อาร (ไทยแลนด) จํากัด ซึ่งอนุญาต
ให CRG เปนผูดําเนินการรานคาภายใตเครื่องหมายการคาบาสก้ิน - รอบบ้ินสในประเทศไทย 

 

สัญญาเชาและบริการระยะยาว 
 

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) มีสัญญาเชาและบริการระยะยาวกับบริษัทท่ีเก่ียวของกันเปน
เวลา 3 - 30 ป จนถึงป 2569  ตามเงื่อนไขของสัญญา CRG จะตองจายคาเชาและบริการเปนยอดคงท่ีรายเดือน 
หรือคิดเปนรอยละของยอดขาย 
 

ณ วันท่ี 31ธันวาคม 2548 CRG มีภาระผูกพันท่ีจะตองจายคาเชาและบริการตามสัญญาเปนยอดคงท่ีดังน้ี 
 

 (ลานบาท) 
ไมเกิน 1 ป 210 
เกิน 1 ปแตไมเกิน 3 ป 197 
เกิน 3 ป   36 

รวม 443 
 

สัญญาส่ังทําไอศกรีม 
 

ณ วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2546 บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด ไดรับโอนสิทธิภายใต Co-Packing 
Agreement  จากบริษัท เซ็นทรัลฟาสตฟูด กรุป จํากัด ซึ่งทํากับบริษัท บี-อาร (ไทยแลนด) จํากัด (“BRT”) ซึ่งมี
ระยะเวลาของสัญญา 3 ป นับต้ังแตวันท่ี 19 มิถุนายน 2544 ถึง 18 มิถุนายน 2547 โดยทาง BRT จะเปนผูผลิตและ
จําหนายไอศกรีมใหกับบริษัท เพื่อจําหนายในกิจการราน “เค เอฟ ซี” ตามขอตกลงท่ีกําหนดไวโดยใชสูตรการ
ผลิตของบริษัทผูผลิตและจะตองมีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑโดยบริษัทผูสั่งทํา 

 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2548 CRG ไดทําการตออายุสัญญาฉบับดังกลาว ซึ่งมีระยะเวลาของสัญญา 1 ป นับต้ังแตวันท่ี
ในสัญญา และสิ้นสุดในวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 CRG อยูในระหวางการดําเนินการตออายุสัญญาดังกลาว 
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ภาระค้ําประกันตามสัญญาระหวางกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 
 
บริษัท 
 

- บริษัทไดคํ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร วงเงินการขอเปดเลตเตอรออฟเครดิตและการคํ้าประกันตาง ๆ 
ของบริษัทยอยบางแหงตอธนาคารในประเทศหลายแหงเปนจํานวนเงินรวม 79 ลานบาท 

 
- เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2545 บริษัทไดออกหนังสือรับรองการชําระหน้ีของบริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด 

กับกองทุนรวมไทยพัฒนา 1 ในกรณีท่ี บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด ไมสามารถบริหารอสังหาริมทรัพย
ใหมียอดรายไดข้ันตํ่าตามท่ีกําหนดในสัญญาวาจางบริหารอสังหาริมทรัพย โดยบริษัทจะรับผิดชอบในจํานวน
เงินท่ียังขาดอยูของรายไดข้ันตํ่าท่ี บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด จะตองรับผิดชอบ 

 
- เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2546 บริษัทไดออกหนังสือรับรองการชําระหนี้ของบริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท 

จํากัด กับกองทุนรวมไทยพัฒนา 2 
 
- บริษัทไดคํ้าประกันการชําระหน้ีของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด (“CWH”) กับสถาบันการเงินแหงหน่ึง

ในวงเงินคํ้าประกันไมนอยกวา 2,350 ลานบาท ท้ังน้ีหากวา CWH มีหนี้เงินกูตามสัญญาคางชําระไมเกิน 1,000 
ลานบาท และไมไดตกเปนผูผิดนัดตามสัญญานี้ CWH มีสิทธิขอยกเลิกภาระคํ้าประกันดังกลาวได ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2548 CWH ยังไมไดเบิกเงินกูตามสัญญางวดแรก 

 
6 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2548  2547  2548  2547 
 (ลานบาท) 
เงินฝากธนาคารและเงินสด 58.57 46.53 4.71 3.89 
เงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรยีก 15.76   9.73   -    -  

รวม 74.33 56.26 4.71 3.89 
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7 ลูกหน้ีการคา - สุทธ ิ
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2548  2547  2548  2547 
 (พันบาท) 
ภายในวันท่ีครบกําหนดชําระ 167,945 134,578 48,078 39,643 
เกินวันครบกําหนดชําระ :     
 นอยกวา 3 เดือน 60,914 99,302 6,241 20,952 
 3 - 6 เดือน 5,498 1,967 1,119 439 
 6 - 12 เดือน 1,551 939 386 176 
 มากกวา 12 เดือน     1,200     1,656      722      957 

รวม 237,108 238,442 56,546 62,167 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   (1,089)   (1,961)    (662)  (1,119) 

สุทธ ิ 236,019 236,481 55,884 61,048 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสินเช่ือแกลูกคาของกลุมบริษัท คือ 15 - 30 วัน 
 

8 สินคาคงเหลือ - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2548  2547  2548  2547 
 (พันบาท) 
อาหาร 109,378  92,584  4,002  4,103 
เครื่องด่ืม 25,141  21,124  3,837  3,733 
อะไหลและวัสดุสิ้นเปลือง 59,428  50,600  3,410  3,748 
สินคาท่ีระลึกและอื่น ๆ   12,283    15,866       220       183 
รวม 206,230  180,174  11,469  11,767 
หัก คาเผื่อสินคาลาสมัย    (2,893)        (585)    -     -  

สินคาคงเหลือ – สุทธ ิ 203,337  179,589  11,469  11,767 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547  
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9 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 
 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 หมายเหตุ  2548 2547  2548  2547 
   (ลานบาท) 

เงินทดรองจาย   9.58  20.62  1.00  0.84 
คาใชจายจายลวงหนา   40.84  24.25  18.84  17.36 
ภาษีเงินไดถูกหกั ณ ท่ีจาย   4.65  5.26  3.87  4.47 
ลูกหนี้ตามสัญญาตางตอบแทนการ          
   กอสรางโรงแรม 31  7.23  -  -  - 
อื่น ๆ   73.93  38.54  9.51  7.61 

รวม   136.23  88.67  33.22  30.28 

 
10 เงินลงทุนซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสยี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2548  2547  2548  2547 
 (พันบาท) 
มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม -  -  3,465,108  2,798,207 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธี        
   สวนไดเสียสุทธิจากเงินลงทุน -  -  455,070  413,969 
ซื้อหุนเพ่ิมทุนในบริษัทยอย -  -  1,234,247  250,750 
เงินปนผลรับ -  -  (370,054)  (155,749) 
รับคืนมูลคาเงินลงทุนในกองทุนรวม -  -  (17,998)  (17,998) 
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยของบริษัท        
   ยอยเพิ่มขึ้น -  -  -  250,992 
ตัดจําหนายสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย        
   ของบริษัทยอย -  -  (58,879)  (76,440) 
สํารองจากการแปลงคางบการเงิน -  -  (4,167)  1,377 

มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม -  -  4,703,327  3,465,108 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547  
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เงินลงทุนบันทึกบัญชีโดยวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 และรายไดเงินปนผลจากเงินลงทุนสําหรับปสิ้นสุด ณ วันเดียวกัน มีดังนี้ 
 

 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเกาะกูด จํากัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 สัดสวนความเปนเจาของ  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย  เงินปนผล 

 2548  2547  2548  2547  2548  2547  2548  2547  2548  2547 
 (รอยละ) (พันบาท) 
บริษัทยอย           
บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด 100.0 100.0 250,000  250,000  394,383  394,383  761,911  697,300  - - 
บริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเมนท จํากดั 100.0 100.0 1,000,000  1,000,000  999,999  999,999  578,289  672,065  - - 
บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จํากดั 100.0 100.0 150,000  60,000  189,000  99,000  195,809  106,676  - - 
บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด 63.9 63.9 185,000  185,000  198,905  198,905  403,594  391,442  47,324  11,831 
บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบยรีสอรท จํากัด 100.0 100.0 500,000  500,000  500,000  500,000  465,681  503,491  -  - 

บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด 100.0 84.0 620,000  620,000  669,607  394,610  937,294  575,678  197,028  - 

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด 100.0 100.0 1,000,000  250,750  1,000,000  250,750  989,609  249,833  -  - 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเกาะกูด จํากัด 100.0 - 120,000  -  120,000  -  119,794  -  -  - 
กองทุนรวม                  
กองทุนรวมไทยพัฒนา 1 20.04 20.04 1,350,000  1,350,000  219,531  237,529  251,346  268,623  125,702  143,918 

รวม   5,175,000  4,215,750  4,291,425  3,075,176  4,703,327  3,465,108  370,054  155,749 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547  
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การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทยอย 
 
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 3/2548 และครั้งท่ี 4/2548 ของบริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จํากัด เมื่อวันท่ี 
3 มิถุนายน 2548 และวันท่ี 22 มิถุนายน 2548  ตามลําดับ ไดมีมติพิเศษใหบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 60 
ลานบาท เปนทุนจดทะเบียน 150 ลานบาท โดยการออกหุนใหม เปนหุนสามัญจํานวน 900,000 หุน มูลคาหุนละ 
100 บาท บริษัทยอยไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันท่ี 14  กรกฎาคม 2548 
 
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 3/2548 และครั้งท่ี 4/2548 ของบริษัท เซ็นทรัลสมุยวิลเลจ จํากัด เมื่อวันท่ี 7 
มิถุนายน 2548 และวันท่ี 23 มิถุนายน 2548  ตามลําดับ ไดมีมติพิเศษใหบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 120 
ลานบาท เปนทุนจดทะเบียน 220 ลานบาท โดยการออกหุนใหม เปนหุนสามัญจํานวน 1 ลานหุน มูลคาหุนละ 
100 บาท บริษัทยอยไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันท่ี 14  กรกฎาคม 2548 
 
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 5/2548 และครั้งท่ี 6/2548 ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลแมสอดฮิลล จํากัด 
เมื่อวันท่ี 9 มิถนุายน 2548 และวันท่ี 25 มิถุนายน 2548  ตามลําดับ ไดมีมติพิเศษใหบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก
เดิม 170 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียน 190 ลานบาท โดยการออกหุนใหม เปนหุนสามัญจํานวน 20,000 หุน 
มูลคาหุนละ 1,000 บาท บริษัทยอยไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันท่ี 14  กรกฎาคม 2548 
 
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 5/2548 และครั้งท่ี 6/2548 ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จํากัด เมื่อ
วันท่ี 9 มิถุนายน 2548 และวันท่ี 25 มิถุนายน 2548  ตามลําดับ ไดมีมติพิเศษใหบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 
380 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียน 580 ลานบาท โดยการออกหุนใหม เปนหุนสามัญจํานวน 2 ลานหุน มูลคาหุน
ละ 100 บาท บริษัทยอยไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันท่ี 4  กรกฎาคม 2548 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด (“CWH”) ครั้งท่ี 1/2548 เมื่อวันท่ี             
17 พฤษภาคม 2548 ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหเรียกชําระคาหุนสําหรับทุนจดทะเบียนเพิ่มอีก 25 บาทตอหุน 
เปนเงินจํานวน 249.75 ลานบาท รวมเปนทุนเรียกชําระแลว 50 บาทตอหุน จากเดิมท่ีเรียกเก็บแลว 25 บาทตอหุน 
โดย CWH ไดรบัชําระคาหุนท่ีเรียกเพิ่มแลวเมือ่วันท่ี 1 มิถุนายน 2548 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวลิด จํากัด ครั้งท่ี 2/2548 เมื่อวนัท่ี 1 สิงหาคม 2548 ท่ี
ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหเรียกชําระคาหุนสําหรับทุนจดทะเบียนเพิ่มอีก 25 บาทตอหุน เปนเงินจํานวน 249.75 
ลานบาท รวมเปนทุนเรียกชําระแลว 75 บาทตอหุน จากเดิมท่ีเรียกเก็บแลว 50 บาทตอหุน โดย CWH ไดรับชําระ
คาหุนท่ีเรียกเพิ่มแลวเมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2548 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547  
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ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวลิด จํากัด ครั้งท่ี 4/2548 เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2548 ท่ี
ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหเรียกชําระคาหุนสําหรับทุนจดทะเบียนเพิ่มอีก 25 บาทตอหุน เปนเงินจํานวน 249.75 
ลานบาท รวมเปนทุนเรียกชําระแลวเต็มจํานวน จากเดิมท่ีเรียกเก็บแลว 75 บาทตอหุน โดย CWH ไดรับชําระคา
หุนท่ีเรียกเพิ่มแลวเมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 2548 
 
เงินปนผลจายและการจัดสรรเงินทุนสํารองของบริษัทยอย 
  
ในการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2548 ผูถือหุนได
อนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 เปนจํานวนเงินหุนละ 8.07 
บาท (จํานวนเงินรวม 50.03 ลานบาท) และมีมติใหจัดสรรสํารองตามกฎหมายรอยละ 5 จากกําไรสุทธิประจําป 
2547 คิดเปนจํานวนเงิน 10.53 ลานบาท 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด เมื่อวันท่ี 5 กันยายน 2548 ท่ีประชุมได
อนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาล เปนจํานวนเงินหุนละ 25 บาท (จํานวนเงินรวม 155 ลานบาท) และจัดสรร
เงินทุนสํารองตามกฎหมายในอัตรารอยละ 5 ของกําไรสุทธิสําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2548 
คิดเปนจํานวนเงิน 7.99 ลานบาท 
 
ในการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2548 ผูถือหุนได
อนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 เปนจํานวนเงินหุนละ 40 
บาท (จํานวนเงินรวม 74 ลานบาท) 
 
ในระหวางป 2548 กองทุนรวมไทยพัฒนา 1 ไดจายเงินปนผลและคืนมูลคาหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน
เปนเงิน 125.70 ลานบาทและ 18.00 ลานบาท ตามลําดับ 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547  
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11 เงินลงทุนระยะยาวอื่น 
 

 งบการเงินรวม 
 ราคาทุน  ราคาตลาด 
 2548  2547  2548  2547 

   (พันบาท)   

สวนท่ีไมหมุนเวียน       

ตราสารทุนประเภทหลักทรัพยเผ่ือขาย       
บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จํากัด (มหาชน) 14  14  27  27 
บริษัท เอเชียโฮเต็ล จํากัด (มหาชน) 11  11 4  4 
บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด       
   (มหาชน) 9  9 32  28 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 12  12 106  43 
อื่นๆ 38  38   25    24 

รวม 84  84  194  126 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547  
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12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม 
 ยอดตนป เพิ่มข้ึน จําหนาย โอนเขา โอนออก โอนไป ยอดปลายป 
      สินทรัพยรอการ  
      ขาย  

 (พันบาท)  

ราคาทุนเดิม        

ราคาทุน        

ที่ดิน 1,458,956 123,582   -    -  - - 1,582,538 
สวนปรับปรุงที่ดนิ 38,414 1,230   -    -  - - 39,644 
อาคารและสวนปรับปรุง 3,128,831 174,303 (55,191) 38,955 - (16,341) 3,270,557 
เคร่ืองตกแตง ติดต้ังและ         
   เคร่ืองใชสํานักงาน 1,033,507 153,395 (34,263) 9,399 (1,335) (3,371) 1,157,332 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ 1,705,659 146,809 (18,117) 14,340 (200) (21,168) 1,827,323 
เคร่ืองใชในการดําเนินงาน        
   กิจการโรงแรม 82,020 35,338 (11,336) 992 (507) (2,040) 104,467 
สวนปรับปรุงอาคารเชา 62,614 86 (1,120) 92 - - 61,672 
ยานพาหนะ 103,882 17,522 (8,106) 320 - - 113,618 
งานระหวางกอสราง    286,466 1,253,406        (292)     (27,699)      (34,357)   -  1,477,524 
รวม 7,900,349 1,905,671 (128,425)      36,399      (36,399)          (42,920) 9,634,675 
        

คาเส่ือมราคาสะสม        

ที่ดิน -   -    -    -  - -   -  
สวนปรับปรุงที่ดนิ 26,691 2,968   -    -  - - 29,659 
อาคารและสวนปรับปรุง 1,466,758 214,881 (27,288) 48 - (7,434) 1,646,965 
เคร่ืองตกแตง ติดต้ังและ         
   เคร่ืองใชสํานักงาน 851,397 68,918 (33,550) 430 (320) (3,089) 883,786 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ 1,361,600 119,871 (12,111)   -  (158) (20,111) 1,449,091 
สวนปรับปรุงอาคารเชา 39,655 6,332 (703)   -  - - 45,284 
ยานพาหนะ 65,860 13,394 (6,553)   -  - - 72,701 
งานระหวางกอสราง   -    -    -    -    -    -    -  
 3,811,961     426,364        (80,205)           478         (478)           (30,634) 4,127,486 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547  
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 งบการเงินรวม 
 ยอดตนป เพิ่มข้ึน จําหนาย โอนเขา โอนออก โอนไป ยอดปลายป 
      สินทรัพยรอการ  
      ขาย  

 (พันบาท)  

คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย        

ที่ดิน   -    -    -  - - -   -  
สวนปรับปรุงที่ดนิ   -    -    -  - - -   -  
อาคารและสวนปรับปรุง 6,321 7,910   -  - - (8,067) 6,164 
เคร่ืองตกแตง ติดต้ังและ         
   เคร่ืองใชสํานักงาน   -  215   -  - - - 215 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ 500   -  (500) - - -   -  
เคร่ืองใชในการดําเนินงาน        
   กิจการโรงแรม   -    -    -  - - -   -  
สวนปรับปรุงอาคารเชา   -    -    -  - - -   -  
ยานพาหนะ   -    -    -  - - -   -  
งานระหวางกอสราง   -    -    -    -    -    -    -  
       6,821       8,125            (500)   -    -             (8,067)         6,379 

        

ราคาตามบัญชี        

ที่ดิน 1,458,956     1,582,538 
สวนปรับปรุงที่ดนิ 11,723     9,985 
อาคารและสวนปรับปรุง 1,655,752     1,617,428 
เคร่ืองตกแตง ติดต้ังและ        
เคร่ืองใชสํานักงาน 182,110     273,331 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ 343,559     378,232 
เคร่ืองใชในการดําเนินงาน       
กิจการโรงแรม 82,020     104,467 
สวนปรับปรุงอาคารเชา 22,959     16,388 
ยานพาหนะ 38,022     40,917 
งานระหวางกอสราง    286,466     1,477,524 
 4,081,567     5,500,810 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547  
 

 54 

 
 งบการเงินรวม 
 ยอดตนป เพิ่มข้ึน จําหนาย โอนเขา โอนออก โอนไป ยอดปลายป 
      สินทรัพยรอการ  
      ขาย  

 (พันบาท)  

สวนที่ตีราคาเพ่ิม        

ราคาทุน        

ที่ดิน 441,140   -  (4,382) -   -    -  436,758 
สวนปรับปรุงที่ดนิ 6,159   -    -  - (842)   -  5,317 
อาคารและสวนปรับปรุง 912,352   -  483 - (483)   -  912,352 
เคร่ืองตกแตง ติดต้ังและ         
   เคร่ืองใชสํานักงาน 225,410   -  (1,663) 27   -    -  223,774 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ (1,319)   -  (14,104) 1,325   -    -  (14,098) 
เคร่ืองใชในการดําเนินงาน        
   กิจการโรงแรม 3,043   -  (243) - (27)   -  2,773 
สวนปรับปรุงอาคารเชา 5,151   -  (193) -   -    -  4,958 
ยานพาหนะ 7,265   -  (1,705)   -   -    -  5,560 
งานระหวางกอสราง   -    -    -    -    -    -   -  
รวม 1,599,201   -     (21,807)        1,352      (1,352)   -  1,577,394 
        

คาเส่ือมราคาสะสม        

ที่ดิน - -   -  -   -    -  - 
สวนปรับปรุงที่ดนิ (2,810) 5,440   -  - (3,857)   -  (1,227) 
อาคารและสวนปรับปรุง 580,837 44,504 (907) - (759)   -  623,675 
เคร่ืองตกแตง ติดต้ังและ         
   เคร่ืองใชสํานักงาน 182,706 18,231 (7,226) -   -    -  193,711 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ (95,362) 41,150 (1,848) 4,616   -    -  (51,444) 
สวนปรับปรุงอาคารเชา (16,891) 5,974 (44) -   -    -  (10,961) 
ยานพาหนะ (3,095) 6,254 (454) -   -    -  2,705 
งานระหวางกอสราง   -    -    -    -   -    -    -  
รวม    645,385       121,553       (10,479)           4,616        (4,616)   -    756,459 

 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547  
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 งบการเงินรวม 
 ยอดตนป เพิ่มข้ึน จําหนาย โอนเขา โอนออก โอนไป ยอดปลายป 
      สินทรัพยรอการ  
      ขาย  

 (พันบาท)  

สวนที่ตีราคาเพ่ิม        

ราคาตามบัญชี        

ที่ดิน 441,140      436,758 
สวนปรับปรุงที่ดนิ 8,969      6,544 
อาคารและสวนปรับปรุง 331,515      288,677 
เคร่ืองตกแตง ติดต้ังและ         
   เคร่ืองใชสํานักงาน 42,704      30,063 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ 94,043      37,346 
เคร่ืองใชในการดําเนินงาน        
   กิจการโรงแรม 3,043      2,773 
สวนปรับปรุงอาคารเชา 22,042      15,919 
ยานพาหนะ 10,360      2,855 
งานระหวางกอสราง   -        -  
    953,816         820,935 

รวม 5,035,383      6,321,745 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 บริษัทยอยสามแหงไดจํานองท่ีดนิ อาคารและส่ิงปลูกสรางของบริษัทเปนหลักประกัน 
วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินและกองทุนรวม  
 
อาคารโรงแรม สิ่งปลูกสราง และสวนติดต้ังเพ่ิมเติมของบริษัทยอยแหงหน่ึงคือ บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท 
จํากัดจํานวน 558.86 ลานบาท ไดใหเปนกรรมสิทธิของการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท) ตามสัญญาเชาท่ีดิน 
อาคารและทรัพยสินของโรงแรมรถไฟหัวหิน (ดูหมายเหตุ 30.1) 
 
คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดบัญชีในงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 มีจํานวน 
425.76 ลานบาท และ 418.35 ลานบาท ตามลําดับแสดงรวมอยูในงบกําไรขาดทุนรวม 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 อาคารและอุปกรณในงบการเงินรวม ซึ่งคิดคาเสื่อมราคาท้ังจํานวนแลว แต
ยังคงใชงานอยูมีราคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมจํานวน 2,212.72 ลานบาทและ 1,835.95 ลานบาท 
ตามลําดับ 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547  
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สินทรัพยรอการขายสวนท่ีเปนสวนปรับปรุง เครื่องตกแตง ติดต้ังและเครื่องใชสํานักงาน เครื่องจักรและอปุกรณ 
และเครื่องใชในการดําเนินกิจการโรงแรม ซึง่มีราคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 เปนจํานวน 4.22 
ลานบาท เปนของบริษัทยอยแหงหน่ึง คือ Central Maritime Hotel, Dili, East Timor 

 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ยอดตนป เพิ่มข้ึน จําหนาย โอนเขา โอนออก ยอดปลายป 
 (พันบาท) 

ราคาทุนเดิม       

ราคาทุน       
อาคารและสวนปรับปรุง 541,290 1,474 (170) 1,554 - 544,148 
เคร่ืองตกแตง ติดต้ังและ        
เคร่ืองใชสํานักงาน 339,999 15,170 (3,174) 2,378 - 354,373 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ 578,204 12,510 (13,219) 507 - 578,002 
เคร่ืองใชในการดําเนินงาน       
กิจการโรงแรม 31,288 4,321 (2,864) - - 32,745 
สวนปรับปรุงอาคารเชา 62,615 85 (1,120) 92 - 61,672 
ยานพาหนะ 55,661 3,320 (1,790) - - 57,191 
งานระหวางกอสราง        2,578 30,996   -    -  (4,531)      29,043 
รวม 1,611,635 67,876 (22,337) 4,531 (4,531) 1,657,174 

 
คาเส่ือมราคาสะสม       

อาคารและสวนปรับปรุง 448,700 27,758 (147) - - 476,311 
เคร่ืองตกแตง ติดต้ังและ        
เคร่ืองใชสํานักงาน 305,547 13,475 (2,583) - - 316,439 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ 519,399 16,579 (11,465) - - 524,513 
สวนปรับปรุงอาคารเชา 39,655 6,332 (703) - - 45,284 
ยานพาหนะ 39,366 6,776 (1,790) - - 44,352 
งานระหวางกอสราง  -    -    -    -    -   -  
รวม 1,352,667 70,920 (16,688)   -    -  1,406,899 
       



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547  
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 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ยอดตนป เพิ่มข้ึน จําหนาย โอนเขา โอนออก ยอดปลายป 

 (พันบาท) 

ราคาตามบัญชี       

อาคารและสวนปรับปรุง 92,590     67,837 
เคร่ืองตกแตง ติดต้ังและ        
เคร่ืองใชสํานักงาน 34,452     37,934 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ 58,805     53,489 
เคร่ืองใชในการดําเนินงาน       
กิจการโรงแรม 31,288     32,745 
สวนปรับปรุงอาคารเชา 22,960     16,388 
ยานพาหนะ 16,295     12,839 
งานระหวางกอสราง     2,578       29,043 
รวม 258,968     250,275 
       
สวนที่ตีราคาเพ่ิมข้ึน       

ราคาทุน       

อาคารและสวนปรับปรุง 554,640 - (203) - - 554,437 
เคร่ืองตกแตง ติดต้ังและ        
เคร่ืองใชสํานักงาน 133,640 - (865) - - 132,775 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ (47,122) - (1,991) - - (49,113) 
เคร่ืองใชในการดําเนินงาน       
กิจการโรงแรม 1,338 - (82) - - 1,256 
สวนปรับปรุงอาคารเชา 5,151 - (193) - - 4,958 
ยานพาหนะ 6,982 - (365) - - 6,617 
งานระหวางกอสราง   -    -    -    -    -    -  
รวม 654,629   -  (3,699)   -    -  650,930 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547  
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 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ยอดตนป เพิ่มข้ึน จําหนาย โอนเขา โอนออก ยอดปลายป 

 (พันบาท) 

คาเส่ือมราคาสะสม       

อาคารและสวนปรับปรุง 459,561 22,849 (170) - - 482,240 
เคร่ืองตกแตง ติดต้ังและ        
เคร่ืองใชสํานักงาน 129,768 1,319 (865) - - 130,222 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ (90,547) 21,681 (1,752) - - (70,618) 
สวนปรับปรุงอาคารเชา (16,892) 5,974 (44) - - (10,962) 
ยานพาหนะ 411 4,494 (365) - - 4,540 
งานระหวางกอสราง   -       -                  -            -                 -     -  
รวม 482,301 56,317 (3,196)           -         -   535,422 

       

ราคาตามบัญชี       

อาคารและสวนปรับปรุง 95,079     72,197 
เคร่ืองตกแตง ติดต้ังและ        
เคร่ืองใชสํานักงาน 3,872     2,553 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ 43,425     21,505 
เคร่ืองใชในการดําเนินงาน       
กิจการโรงแรม 1,338     1,256 
สวนปรับปรุงอาคารเชา 22,043     15,920 
ยานพาหนะ 6,571     2,077 
งานระหวางกอสราง   -                  -  
รวม 172,328     115,508 

รวม 431,296     365,783 

 
คาเส่ือมราคาและคาใชจายตัดบัญชีเฉพาะของบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 มีจํานวน 
70.92 ลานบาท และ 73.55 ลานบาท ตามลําดับ แสดงรวมอยูในงบกําไรขาดทุน 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 อาคารและอุปกรณเฉพาะของบริษัทซ่ึงหักคาเส่ือมราคาท้ังจํานวนแลวแต
ยังคงใชงานอยูมีราคาตามบัญชีกอนหักคาเส่ือมราคาสะสมจํานวน 861.24 ลานบาท และ 817.45 ลานบาท 
ตามลําดับ 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547  
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13 โรงแรมลอยน้ํา 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2548 2547  2548  2547 
 (พันบาท) 
โรงแรมลอยนํ้าของ      
บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลมารีไทม จํากัด - ราคาทุน 159,422 159,422 -  - 
สวนปรับปรุงโรงแรมลอยนํ้า 9,996 9,996 -  - 
หัก คาเสื่อมราคาสะสม (68,671) (63,655) -  - 
คาเผ่ือการดอยคาของทรัพยสิน (63,500) (63,500)    -    - 
โอนไปสินทรัพยรอการขาย (37,247)   -     -     - 

รวมสินทรัพยเพ่ือใหเชา - สุทธิ   -   42,263    -     - 

 
โรงแรมลอยน้ําเปนสินทรัพยเพ่ือใหเชาของบริษัทยอยแหงหน่ึงคือ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลมารีไทม จํากัด 
(“CMT”) ซึ่งเปนเรือท่ี ให Central Maritime Hotel, Dili, East Timor ซึ่งเปนบริษัทยอยในตางประเทศเชาเพ่ือใช
ในการดําเนินงาน  
 
ในวันท่ี 2 ธันวาคม 2548  CMT ไดทําบันทึกขอตกลงขายโรงแรมลอยนํ้าดังกลาวใหกับบริษัทแหงหน่ึงใน
ตางประเทศ เปนจํานวนเงิน 3.9 ลานเหรียญสหรัฐ และกําหนดชําระเงินในวันท่ีสงมอบเรือ 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 โรงแรมลอยน้ําดังกลาวมีราคาตามบัญชีสุทธิจํานวน 37.25 ลานบาท ไดโอนไปเปน
สินทรัพยรอการขายพรอมดวยสวนปรับปรุง เครื่องตกแตง ติดต้ังและเครื่องใชสํานักงาน เครื่องจักรและอุปกรณ 
และเครื่องใชในการดําเนินกิจการโรงแรมซึ่งเปนของ Central Maritime Hotel, Dili, East Timor และมีราคาตาม
บัญชีสุทธิจํานวน 4.22 ลานบาท รวมเปนสินทรัพยรอการขายท้ังส้ิน 41.47 ลานบาท 
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14 สินทรัพยไมมตัีวตน 
 
สิทธิการเชา 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2548 2547  2548  2547 
 (พันบาท) 

สิทธิการเชาในราคาประเมิน 744,672 489,420 67,707  74,472 
หัก คาใชจายตัดบัญชีสะสม (258,756) (222,410) (16,933)  (6,773) 
หัก คาเผื่อการดอยคา - - -  - 
ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 485,916 267,010 50,774  67,699 

 
คาใชจายตัดบัญชีสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท      
มีจํานวน 36.35 ลานบาท และ 10.16 ลานบาท ตามลําดับ 
 
สวนเกินทุนจากการตีราคาสิทธิการเชาสุทธิจากคาใชจายตัดบัญชีสะสม ไดแสดงไวในบัญชี “สวนเกินทุนจาก
การตีราคาสินทรัพย - สุทธิ” ภายใตสวนของผูถือหุนในงบดุล โดยสวนเกินทุนจากการตีราคาสิทธิการเชาอาคาร
นี้จะนําไปจายเงินปนผลไมได 
 
คาสิทธิแรกเริ่มรอตัดบัญชี 
 
 งบการเงินรวม 
 2548 2547 
 (พันบาท) 
ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 1 มกราคม 61,294 66,265 
เพิ่มข้ึนระหวางป 19,325 7,931 
หัก คาใชจายตัดบัญชี (11,279) (9,198) 
หัก ตัดจําหนาย (69) (3,704) 
ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 69,271 61,294 
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คาความนิยม 
 
 งบการเงินรวม 
 2548 2547 
 (พันบาท) 
ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 1 มกราคม (84) 857 
เพิ่มข้ึนระหวางป 143,662 - 
หัก ตัดจําหนาย   (8,174) (941) 
ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 135,404   (84) 

 
15 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 
 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 หมายเหตุ  2548 2547  2548  2547 
   (ลานบาท) 

เงินมัดจําคาท่ีดิน   1.00  -  1.00  - 
คาสิทธิ์จายลวงหนา 30  29.87  31.55  -  - 
อื่นๆ   15.38  24.00  13.80  13.80 

รวม   46.25  55.55  14.80  13.80 

 
16 หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย 
 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 หมายเหตุ  2548 2547  2548  2547 
   (ลานบาท) 

สวนท่ีหมุนเวียน          
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร          
-  สวนที่มีหลักประกัน   24.10  9.18  -  - 
-  สวนที่ไมมีหลักประกัน   141.06  47.12  45.03  28.07 
   165.16  56.30  45.03  28.07 
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   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 หมายเหตุ  2548 2547  2548  2547 
   (ลานบาท) 
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน          
-  สวนที่มีหลักประกัน   20.00  10.00  -  - 
-  สวนที่ไมมีหลักประกัน   370.00  -  300.00  - 
   390.00  10.00  300.00  - 
   555.16  66.30  345.03  28.07 
เงินกูยืมระยะยาวสวนที่ถึงกําหนดชําระ          
   ภายในหน่ึงป          
-  สวนที่มีหลักประกัน   -  -  -  - 
-  สวนที่ไมมีหลักประกัน   34.00  68.00  -  - 
   34.00  68.00  -  - 
สวนของผูถือหนวยลงทุนในกองทุนรวม          
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป          
-  สวนที่มีหลักประกัน   133.96  133.96  -  - 
-  สวนที่ไมมีหลักประกัน   -  -  -  - 
 5  133.96  133.96  -  - 
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน          
-  สวนที่มีหลักประกัน   -  -  -  - 
-  สวนที่ไมมีหลักประกัน   -  -  1,222.00  1,077.00 
 5  -  -  1,222.00  1,077.00 
   723.12  268.26  1,567.03  1,105.07 

สวนของไมหมนุเวียน          
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน          
- สวนท่ีมีหลักประกัน   490.00  10.00  -  - 
- สวนท่ีไมมีหลักประกัน   -  34.00  -  - 
   490.00  44.00  -  - 
หุนกู 18         
- สวนท่ีมีหลักประกัน   -  -  -  - 
- สวนท่ีไมมีหลักประกัน   698.05  -  698.05  - 
   698.05  -  698.05  - 
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   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 หมายเหตุ  2548 2547  2548  2547 
   (ลานบาท) 

ผูถือหนวยลงทุนในกองทุนรวม          
- สวนท่ีมีหลักประกัน   1,270.76  1,404.72  -  - 
- สวนท่ีไมมีหลักประกัน   -  -  -  - 
 5  1,270.76  1,404.72  -  - 
   2,458.81  1,448.72  698.05  - 

รวม   3,181.93  1,716.98  2,265.08  1,105.07 

 
หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไมรวมหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินแยกแสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจายชําระ
ไดดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2548 2547  2548  2547 
 (พันบาท) 
ครบกําหนดภายในหนึ่งป  723.12  268.26  1,567.03  1,105.07 
ครบกําหนดหลังจาก 1 ป แตไมเกิน 5 ป 1,413.89  579.84  698.05  - 
ครบกําหนดหลังจาก 5 ป 1,044.92  868.88  -  - 

รวม 3,181.93  1,716.98  2,265.08  1,105.07 
 

เงินเบิกเกินบัญชีของบริษัทยอยคํ้าประกันโดยบริษัทและบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 
 

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
 

บริษัท 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 บริษัทมีต๋ัวแลกเงินกับสถาบันการเงินในประเทศแหงหน่ึง เปนจํานวนเงินรวม 300 
ลานบาท แบงออกเปนต๋ัวแลกเงินจํานวน 100 ลานบาท และ 200 ลานบาท ซึ่งจะครบกําหนดไถถอนในเดือน
มกราคม 2549 และ มีนาคม 2549 ตามลําดับ 
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บริษัทยอย 
 

บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จํากัด (“CKV”) ไดออกต๋ัวสญัญาใชเงินใหแกสถาบันการเงินในประเทศแหงหน่ึง 
เปนจํานวน 10 ลานบาท เงินกูยืมน้ีมีกําหนดชําระคืนภายใน 3 ป โดย CKV จะตองออกต๋ํวสัญญาใชเงินใหมทุก 3 
เดือน 
 

บริษัท บี – อาร (ไทยแลนด) จํากัด (“BRT”) ไดออกต๋ัวสัญญาใชเงินสําหรับเงินกู SME จํานวน 10 ลานบาทจาก
สถาบันการเงินในประเทศแหงหน่ึง โดย BRT ไดจดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลกูสราง และเครื่องจักรบางสวนเปน
หลักประกันเงินกูยืมดังกลาว 
 

บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) ไดออกต๋ัวสัญญาใชเงินใหแกสถาบันการเงินในประเทศแหง
หนึ่ง เปนจํานวน 60 ลานบาท ครบกําหนดชําระคืนในเดือนมกราคม 2549 

 

เงินกูยืมระยะยาว 
 

บริษัทยอย 
 

1 เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2547 บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด ( “CRG” ) ไดทําสัญญาเงินกูยืมระยะยาวกับ
ธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหน่ึงเปนจํานวนเงิน 200 ลานบาท ซึ่งสัญญามีระยะเวลา 36 เดือนโดยมีกําหนด
ชําระคืนเงินตนทุกงวด 6 เดือนนับต้ังแตวันท่ีเบิกเงินกูงวดแรก รวม 6 งวด โดย 5 งวดแรกชําระงวดละ 34 ลาน
บาท และงวดสุดทายชําระเปนจํานวนเงิน 30 ลานบาท เริ่มผอนชําระเงินตนงวดแรกในวันท่ี 29 กันยายน 2547  
สวนดอกเบ้ียชําระตางหากทุกเดือนโดยอัตราดอกเบ้ียในปท่ี 1 - 2 เปนอัตราคงท่ี 3.5% ตอป และในปท่ี 3 เปนตน
ไปใหใชอัตราดอกเบ้ียข้ันตํ่าสําหรับเงินใหกูยืมระยะยาว (MLR) -1.5% ตอป ตามท่ีธนาคารแหงน้ีเปนผูกําหนด
และประกาศบังคับใชเปนการท่ัวไป โดย CRG ใหคําม่ันวาตราบเทาท่ียังมีหนี้ดังกลาวคางชําระอยูกับธนาคารไม
วาจะเปนจํานวนเทาใดก็ตามจะไมนําทรัพยสินท่ีเปนอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาท้ังท่ีมีอยูเดิมและท่ีจะไดมา
ใหมในอนาคตไปจําหนายจายโอน หรอื กอภาระผูกพันใดๆในทรัพยสินดังกลาวเปนจํานวนเงินหรือมลูคารวม
ท้ังส้ินเกินกวา 20 ลานบาทตอปโดยมิไดรบั ความยินยอมเปนหนังสือจากธนาคารกอน ท้ังน้ีไมนับรวมภาระ
ผูกพันในทรัพยสินท่ีบริษัทไดกอข้ึนแลวกอนวันท่ีในคําม่ันนี้ 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 ยอดเงินกูคงเหลือตามสัญญามีจํานวน 34 ลานบาท และ 102 ลานบาท 
ตามลําดับ 
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2 เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2546 บริษัท เซ็นทรัลกระบ่ีเบยรีสอรท จํากัด (“CKBR”) ไดทําสัญญาเงินกูยืมระยะยาวกับ
ธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหน่ึงเปนจํานวนเงิน 500 ลานบาท มีระยะเวลา 9 ป นับจากวันท่ีเบิกเงินกูงวดแรก 
โดยมีกําหนดผอนชําระคืนเงินตนเปนรายไตรมาส รวม 24 งวด (สําหรับไตรมาสแรกถึงไตรมาสท่ี 12 ไมมีการ
ผอนชําระคืนเงินตน) 
 

โดยกําหนดชําระเงินตนงวดแรกในเดือนกุมภาพันธ 2551 ซึ่งเปนไตรมาสท่ี 13 นับจากวันท่ีไดเบิกเงินกูงวดแรก 
ดังน้ี: 

งวดท่ี  จํานวนเงินผอนชําระ  จํานวนเงินผอนชําระรวม 
  (ลานบาท)  (ลานบาท) 

1 ถึง 4  10  40 
5 ถึง 8  15  60 

9 ถึง 12  20  80 
13 ถึง 16  25  100 
17 ถึง 24  27.5  220 

    500 

 
สวนดอกเบ้ียชําระตางหากทุกเดือน ท้ังน้ี CKBR ไดจดจํานองท่ีดนิและสิ่งปลูกสรางเปนหลักประกันเงินกู 
CKBR ไดเบิกเงินกูงวดแรกจํานวน 10 ลานบาท เมื่อวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2547 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 ยอดเงินกูคงเหลือตามสัญญามีจํานวน 10 ลานบาท และเมื่อวันท่ี 7 มีนาคม 2548 
CKBR ไดทําการแปลงหน้ีใหม (Refinance) เปนเงินกูจํานวนน้ี โดยการออกต๋ัวสัญญาใชเงินจํานวนเงิน 10 ลาน
บาทแกธนาคารพาณิชยดังกลาว ครบกําหนดในวันท่ี 1 มีนาคม 2549 ท้ังน้ีต๋ัวสัญญาใชเงินดังกลาวสามารถตอ
อายุไดครั้งละไมเกิน 180 วัน และตั๋วฉบับสุดทายมีระยะเวลาครบกําหนดไมเกินวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2551 หรือ
ตามระยะเวลาท่ีธนาคารแหงประเทศไทยอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548  ยอดเงินกูคงเหลือตามสัญญามีจํานวน 500 ลานบาท ประกอบดวยต๋ัวสัญญาใชเงิน 
10 ลานบาทและเงินกูยืมระยะยาว 490 ลานบาท 
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3 เมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 2548 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด (“CWH”) ไดทําสัญญาเงินกูยืมระยะยาวกับ
ธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหน่ึงเปนจํานวนเงิน 2,300 ลานบาท สัญญากําหนดให CWH สามารถเบิกเงินกู
ใหเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน 2551 หากพนกําหนดดังกลาวใหถือวา CWH สิ้นสิทธิในการเบิกเงินกู สําหรับ
อัตราดอกเบ้ียนบัแตวันท่ีมีการเบิกเงินกูครั้งแรก จนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2552 เทากับอัตราดอกเบ้ียข้ันตํ่าสําหรับ
เงินใหกูยืมระยะยาว MLR – 1.75% ตอป และ นับแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2552 เปนตนไป ใหใชอัตราดอกเบี้ยข้ันตํ่า
สําหรับเงินใหกูยืมระยะยาว MLR – 1.50% ตอป โดยชําระดอกเบ้ียดังกลาวเปนงวดรายเดือน เริ่มชําระงวดแรก
ในวันทําการสุดทายของเดือนท่ีมีการเบิกเงินกูตามสัญญาครั้งแรก  กําหนดชําระคืนตนเงินกูตามสัญญา เปนราย
งวด 3 เดือน รวมท้ังส้ิน 32 งวด งวดละ 71,875,000 บาท เริ่มชําระงวดแรกในวันทําการสุดทายของเดือนกันยายน 
2552 และตองชําระหน้ีท้ังหมดใหครบถวนเสร็จสิ้นภายในวันทําการสุดทายของเดือนมิถนุายน 2560 

 
เพื่อเปนหลักประกันการชําระหน้ี CWH ตองจัดใหมีการดําเนินการดังน้ี 

 
- บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) ตองเขาคํ้าประกันหนี้ดังกลาว ในวงเงนิคํ้าประกันไมนอยกวา 

2,350 ลานบาท ภายในวันทําสัญญาน้ี ท้ังน้ีหากวา CWH มีหนี้เงินกูตามสัญญาคางชําระไมเกิน 1,000 ลานบาท 
และไมไดตกเปนผูผิดนัดตามสัญญาน้ี CWH มีสิทธิขอยกเลิกภาระคํ้าประกันดังกลาวได  

 
- กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 ตองโอนสิทธิการเชาท่ีดินบางสวน ซึ่งเปนท่ีต้ังของโรงแรมเซ็นทรัลเวิลด ระหวาง

สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยและกองทุนรวมธุรกิจไทย 4  เพื่อเปนประกันการชําระหน้ีของ CWH 
โดยกองทุนรวมธุรกิจไทย 4 ลงนามในสัญญานําสิทธิการเชาเปนประกัน พรอมท้ังใหสํานักงานทรัพยสินสวน
พระมหากษัตริยลงนามในหนังสือใหความยินยอมนําสิทธิการเชาเปนประกัน CWH ตองดําเนินการดังกลาวให
เสร็จเรียบรอยกอนวันเบิกเงินกูตามสัญญาครั้งแรก 

 

- CWH ตองโอนสิทธิการเชาชวงท่ีดินพรอมอาคารและส่ิงปลูกสรางท้ังหมดท่ีจะกอสรางข้ึนในอนาคตบนท่ีดิน
ดังกลาว รวมท้ังอาคารและสิ่งปลูกสรางเฉพาะสวนท่ีจะกอสรางเปนศูนยประชุมและแสดงสินคา หองจัดเลี้ยง 
และหองโถงโรงแรม ซึ่งเปนสวนท่ีจะกอสรางในอาคารศูนยการคา ในโครงการเซ็นทรัลเวิลดของกองทุนรวม
ธุรกิจไทย 4 ตามสัญญาเชาชวงอาคารโรงแรม ฉบับลงวันท่ี 28 เมษายน 2548 ระหวางกองทุนรวมธุรกิจไทย 4 
และ CWH เพื่อเปนประกันการชําระหน้ี โดย CWH ตองนําสิทธิการเชาชวงดังกลาวไปจดทะเบียนการเชาตอ
พนักงานเจาหนาท่ีผูมีอํานาจ รวมท้ังกองทุนรวมธุรกิจไทย 4 และ สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ลง
นามในหนังสือใหความยินยอมนําสิทธิการเชาชวงเปนประกัน CWH ตองดําเนินการดังกลาวใหเสร็จเรียบรอย
กอนวันเบิกเงินกูตามสัญญาครั้งแรก 
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ภายใตเงื่อนไขของสัญญาเงินกูยืมดังกลาว กําหนดให บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) ดํารง
อัตราสวนหนี้สนิรวมตอสวนทุน ไวในอัตราไมเกิน 1.5 : 1 และ CWH ตองไมกอภาระหน้ีสินหรือภาระผูกพัน
ใดๆ จนทําใหผูกูมียอดหนี้ท้ังหมดในขณะใดขณะหน่ึงรวมกันแลวเกินกวา 50 ลานบาท เวนแตผูใหกูไดใหความ
ยินยอมลวงหนาเปนหนังสือแลว 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 CWH ยังไมไดเบิกเงินกูตามสัญญางวดแรก 
 
วงเงินกูยืมท่ียังไมไดใช 
 
กลุมบริษัทมีวงเงินกูยืมท่ียังไมไดใช ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 เปนจํานวนเงินรวม 2,601 ลานบาท 
และ 910 ลานบาท ตามลําดับ 
 

17 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 
 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 หมายเหตุ  2548 2547  2548  2547 
   (ลานบาท) 
เงินมัดจํา   46.64  45.15  15.96  19.82 
เงินประกันผลงาน   34.22  8.90  -  - 
ประมาณการหน้ีสิน 5  8.04  8.04  8.04  8.04 
อื่น ๆ   61.42  60.37  27.43  26.49 

รวม   150.32  122.46  51.43  54.35 
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18 หุนกู - สุทธ ิ
 
เมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2548 บริษัทไดออกหุนกูภายใตช่ือวา “หุนกูของ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด 
(มหาชน) ครั้งท่ี 1/2548 ครบกําหนดไถถอน ป พ.ศ. 2550” เปนหุนกูชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ
และไมมีหลักประกัน และไมมีผูแทนผูถือหุนกู มีอายุ 1 ป 11 เดือน 20 วนั นับจากวันออกหุนกู ครบกําหนดไถ
ถอนหุนกูในวนัท่ี 30 ตุลาคม 2550  โดยออกเปนจํานวน 400,000 หนวย มมีูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 บาท คิด
เปนจํานวนเงิน 400 ลานบาท  มีกําหนดชําระดอกเบ้ียทุกวันท่ี 30 เมษายน และ 30 ตุลาคม ของทุกป ตลอดอายุ
ของหุนกู ในอัตราดอกเบ้ียรอยละ 5.73 ตอป โดยชําระดอกเบี้ยงวดแรกในวันท่ี 30 เมษายน 2549 และจะทําการ
ชําระดอกเบ้ียงวดสุดทายในวันครบกําหนดไถถอนหุนกู 
 
เมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2548 บริษัทไดออกหุนกูภายใตช่ือวา “หุนกูของ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด 
(มหาชน) ครั้งท่ี 2/2548 ครบกําหนดไถถอน ป พ.ศ. 2550” เปนหุนกูชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ
และไมมีหลักประกัน และไมมีผูแทนผูถือหุนกู มีอายุ 1 ป 7 เดือน นับจากวันออกหุนกู ครบกําหนดไถถอนหุนกู
ในวันท่ี 30 มิถุนายน 2550  โดยออกเปนจํานวน 300,000 หนวย มีมูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 บาท คิดเปน
จํานวนเงิน 300 ลานบาท  มีกําหนดชําระดอกเบ้ียทุกวันท่ี 30 มิถุนายน และ 30 ธันวาคม ของทุกป ตลอดอายุของ
หุนกู ในอัตราดอกเบ้ียรอยละ 4.00 ตอป โดยชําระดอกเบ้ียงวดแรกในวันท่ี 30 ธันวาคม 2548 และจะทําการชําระ
ดอกเบ้ียงวดสุดทายในวันครบกําหนดไถถอนหุนกู 
 
ภายใตเงื่อนไขของการออกหุนกู บริษัทตองดํารงสัดสวนหนี้สินตอสวนของผูถอืหุน ในอัตราสวนไมเกนิ 1.75 : 
1 ณ วันสิ้นงวดบัญชีของแตละป โดยทําการคํานวณจากงบการเงินรวม  และบริษัทจะไมจํานอง จํานํา โอนสิทธิ
เรียกรองเพื่อเปนหลักประกัน ใหบุริมสิทธิ หรือกระทําการใดๆ อันจะเปนผลกอใหเกิดภาระผูกพันใดๆ ไมวา
ท้ังหมดหรือบางสวนในทรัพยสินหรือรายไดของตนไมวาท่ีมีอยูในปจจุบันหรือในอนาคต เพื่อเปนหลักประกัน
ใหแกหนี้ใดๆ ไมวาเพิ่มเปนหลักประกันใหแกหนี้ของตนเองหรือของบุคคลอื่น รวมท้ังบริษัทจะไมจําหนายจาย
โอน ทรัพยสิน สิทธิ ท่ีเปนสาระสําคัญในการประกอบธุรกจิของบริษัท ไมวาท้ังหมดหรอืบางสวน เวนแตการ
ดําเนินการดังกลาวไมกอใหเกดิผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถในการชําระหน้ีตามหุนกู
ของบริษัท นอกจากน้ีบริษัทจะไมจายเงินปนผลไมวาในรูปแบบใด ยกเวนกรณีจายหุนปนผล ในแตละปใหแกผู
ถือหุนของบริษัทเปนจํานวนเกินกวารอยละ 60 ของผลกําไรสุทธิในปนั้นๆ รวมท้ังการลดทุนชําระแลวของ
บริษัท และการไมใหเงินกูยืมแกบุคคลใดๆ หรือใหการคํ้าประกัน อาวัล เพื่อรับผิดชอบชดใช เวนแตกรณีเปน
การดําเนินการในทางการคาปกติท่ัวไปของบริษัท 
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บริษัทมีคาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญชีท้ังส้ิน 2.09 ลานบาท ซึ่งบริษัทจะทยอยบันทึกเปนคาใชจายตลอด
อายุหุนกู บริษัทรับรูเปนคาใชจายท้ังส้ิน 0.14 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 บริษัทมีคาใชจายในการ
ออกหุนกูรอตัดบัญชีคงเหลือ 1.95 ลานบาท ซึ่งแสดงสุทธิจากมูลคาหุนกู ดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2548  2547  2548  2547 

   (พันบาท)   
หุนกู 700,000  -  700,000  - 
หัก คาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญชี   (1,953)    -     (1,953)    -  

หุนกู – สุทธิ 698,047    -   698,047    -  

 
19 ทุนเรือนหุน 
 

 ราคาตาม  ลานหุน / ลานบาท 

 มูลคาหุน  2548  2547 
 (บาท)  จํานวนหุน  มูลคา  จํานวนหุน  มูลคา 
ทุนจดทะเบียน          
ณ วันท่ี 1 มกราคม          
-  หุนสามัญ 10  -  -  90  900 
-  หุนสามัญ 5  180  900  -  - 
เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนจากหุนละ          
   10 บาท เปนหุนละ 5 บาท 5  -  -  180  - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม          

-  หุนสามัญ 5  180  900  180  900 
 

หุนท่ีออกและเรียกชําระเต็ม          
   มูลคาแลว          
ณ วันท่ี 1 มกราคม          
-  หุนสามัญ 10  -  -  90  900 
-  หุนสามัญ 5  180  900  -  - 
เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนจากหุนละ          
   10 บาท เปนหุนละ 5 บาท 5  -  -  180  - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม          

-  หุนสามัญ 5  180  900  180  900 
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บริษัท 
 
ในการประชุมสามัญผูถือหุนเม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2547 ผูถือหุนไดมีมติเปนเอกฉันทใหเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนท่ี
ตราไวของบริษัทจากหุนละ 10 บาทเปนหุนละ 5 บาท และแกไขหนังสือบริคณหสนธิบริษัทเพ่ือใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนดังกลาว 
 

20 สํารองตาง ๆ 
 
บริษัท 
 
สวนเกินมูลคาหุน 
 
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุนสูง
กวามูลคาหุนท่ีจดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนีต้ั้งเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) บัญชีทุน
สํารองน้ีจะนาํไปจายเปนเงินปนผลไมได 
 
สํารองจากการแปลงคางบการเงิน 
 
รายการสํารองจากการแปลงคางบการเงินประกอบดวยผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศท่ีเกิดจาก
การแปลงคางบการเงินของกิจการในตางประเทศใหเปนเงินบาทเพ่ือจัดทํางบการเงินรวม 
 
สํารองจากการตีราคาเปนมูลคายุติธรรมและการประเมินราคา 
 
สํารองจากการตีราคาเปนมูลคายุติธรรมและการประเมินราคาใหม รวมผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงสุทธิใน
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจนกระทั่งมีการจําหนายเงินลงทุนนั้น และสวนเกินจากการตีราคาของท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ 
 
สํารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุนสํารอง 
(“สํารองตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) 
จนกวาสํารองดังกลาวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองน้ีจะนาํไปจายเปนเงินปนผล
ไมได 
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21 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 

ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานจะแสดงขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการประเภทตาง ๆ ของกลุมบริษัท กลุมบริษัทนําเสนอสวนงานธุรกิจเปนรูปแบบหลักในการรายงาน โดย
พิจารณาจากระบบการบริหารการจัดการและโครงสรางการรายงานทางการเงินภายในของกลุมบริษัทเปนเกณฑในการกําหนดสัดสวนงาน 
 

ผลไดเสียสินทรัพยและหนี้สินตามสวนงานเปนรายการที่เกี่ยวของโดยตรงกับสวนงานหรือที่สามารถปนสวนใหกับสวนงานไดอยางสมเหตุสมผล รายการที่ไมสามารถปนสวนไดสวนใหญ
ประกอบดวย ดอกเบี้ยหรือเงินปนผลทั้งสวนของสินทรัพยและรายได เงินใหกูยืม เงินกูยืมและดอกเบี้ยจาย และสินทรัพยและคาใชจายองคการ 
 

สวนงานธุรกิจ 
 

กลุมบริษัทเสนอสวนงานธุรกิจที่สําคัญ ดังนี้ 
สวนงาน 1  สวนงานโรงแรม 
สวนงาน 2   สวนงานการขายอาหารและไอศกรีม 
สวนงาน 3   สวนงานกองทุนรวม 
 

ขอมูลเกี่ยวกับผลไดเสียตามสวนงานธุรกิจ 
 สวนงานโรงแรม สวนงานการขายอาหาร

และไอศกรีม 

สวนงาน 

กองทุนรวม 

รวมสวนที่ดําเนินงานอยู สวนที่หยุดดําเนินงาน ตัดรายการระหวางกัน รวม 

       (ลานบาท)       

 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 

รายได 2,304 2,267 3,894 3,231 411 364 6,609 5,862 24 - (479) (428) 6,154 5,434 

กําไรสุทธิ 90 214 292 204 326 279 708 697 (17) - (155) (156) 536 541 

ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ - 
สุทธิ 

5,452 4,339 880 706 - - 6,332 5,045 4 - (14) (10) 6,322 5,035 

สินทรัพยรวม 14,406 11,239 1,742 1,427 2,038 2,115 18,186 14,781 5 - (10,121) (8,520) 8,070 6,261 
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สวนที่หยุดดําเนินงานเปนบริษัทยอยในสวนงานโรงแรม คือ Central Maritime Hotel, Dili, East Timor ซึ่งหยุดดําเนินงานตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2548 
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22 รายไดอื่น 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2548  2547  2548  2547 

 (ลานบาท) 
รายไดคาบริหารจัดการ 14.81  7.44  71.02  65.85 
คาเชารับ 5.10  5.70  -  - 
ตัดจําหนายรายไดรอการรับรู 14.28  14.28  -  - 
เงินสนับสนุน 13.10  13.04  -  - 
อื่นๆ 36.58  24.90  8.07  5.82 

รวม 83.87  65.36  79.09  71.67 

 
23 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน 

 
บริษัทไดจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของกลุมบริษัทบนพ้ืนฐานความสมัครใจของพนักงานใน
การเปนสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานและบริษัทจายสมทบเปนรายเดือนเขากองทุนนี้ในอัตรารอยละตาง ๆ 
กันของเงินเดือนพนักงาน ท้ังน้ีข้ึนอยูกับระยะเวลาทํางานของพนักงานแตละคน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้ไดจด
ทะเบียนเปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามขอกําหนดของกระทรวงการคลัง และจัดการกองทุนโดยผูจัดการกองทุน
ท่ีไดรับอนุญาต 
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24 ดอกเบ้ียจาย 
 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 หมายเหตุ  2548 2547  2548  2547 
   (พันบาท) 
ดอกเบ้ียจาย          
- กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 5  -  -  32,579  28,497 
- สถาบันการเงิน   26,939  12,722  15,755  2,431 
- เจาหน้ีหุนกู   4,317  -  4,317  - 

รวมคาใชจายทางการเงิน   31,256  12,722  52,651  30,928 
หัก ตนทุนทางการเงินท่ีบันทึกเปนราคาทุน          
      ของสินทรัพย   (6,570)  (26)  -  - 

   24,686  12,696  52,651  30,928 

 
25 ภาษีเงินได 

 
บริษัทไดรับหมายเรียกตามประมวลรัษฎากรลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2545 เกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการ
เพื่อเสียภาษีไวสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 2542 - 31 ธันวาคม 2542 และเจาหนาท่ีสรรพากร
ไดตรวจสอบเอกสารของบริษัทเพื่อประกอบการขอคืนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 2543 
และ ป 2544 จากการตรวจสอบดังกลาว บริษัทไดบันทึกและนําสงภาษีเงินได คาอากร เงินเพ่ิม และ
ภาษีมูลคาเพิ่มแลวในป 2548 เปนจํานวนเงินประมาณ 29 ลานบาท 
 
การลดภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตรารัษฎากร ฉบับท่ี 387 พ.ศ. 2544  ลงวันท่ี 
5 กันยายน 2544 ใหสิทธิทางภาษีแกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยลดอัตราภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลจากอัตรารอยละ 30 เปนรอยละ 25 สําหรับกําไรสุทธิทางภาษีเฉพาะสวนท่ีไมเกิน 300 ลานบาท เปน
เวลาหารอบระยะเวลาบัญชีตอเนื่องกันนับแตรอบระยะเวลาบัญชีแรกท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ีพระราชกฤษฎีกาน้ี
ใชบังคับ บริษัทไดคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลตามสวนของกําไรทางภาษีสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2548 และ 2547 เฉพาะสวนท่ีไมเกิน 300 ลานบาทในอัตรารอยละ 25  
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26 กําไรตอหุน 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2548  2547  2548  2547 
กําไรสุทธิสําหรับป (พันบาท) 535,954  541,121  535,954  541,121 
หุนสามัญ (พันหุน) 180,000  180,000  180,000  180,000 
กําไรตอหุน (บาท) 2.98  3.01  2.98  3.01 

 
27 สิทธิพิเศษที่ไดรับจากการสงเสริมการลงทุน 

 
บริษัท เซ็นทรัลกระบ่ีเบยรีสอรท จํากัด (“CKBR”) ไดรับสิทธิพิเศษจากการสงเสริมการลงทุนตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เมื่อวันท่ี 4 กรกฎาคม 2543 โดยสังเขป กลาวคือไดรับยกเวนอากร
ขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ ท้ังน้ีเครื่องจักรซึ่งไดรับยกเวนอากรขาเขาน้ัน 
จะตองนําเขามาภายในวันท่ี 19 มีนาคม 2546 หากไมสามารถนําเขามาไดทันภายในกําหนดน้ี จะตองไดรับ
อนุมัติใหขยายเวลาการนําเขาจากคณะกรรมการ อยางไรก็ตาม CKBR ไดขอขยายระยะเวลานําเขาเครื่องจักร
ออกไปอีก จนถึงวันท่ี 19 มีนาคม 2549 
 
ในฐานะท่ีเปนบริษัทยอยท่ีไดรับการสงเสริม บริษัทยอยตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตาง ๆ ท่ีกําหนดไวในบัตร
สงเสริม CKBR เริ่มมีรายไดภายใตบัตรสงเสริมดังกลาวต้ังแตวันท่ี 25 ธันวาคม 2548 
 

28 เงินปนผลจาย 
 
บริษัท 
 
ในการประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2548 ผูถือหุนไดอนุมัติจายเงนิปนผลสําหรบัผลการ
ดําเนินงาน         ประจําปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 เปนจํานวนเงนิหุนละ 1.25 บาท (จํานวนเงินรวม 
225 ลานบาท)  
 
ในการประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2547 ผูถือหุนไดอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน
ปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2546 เปนจํานวนเงินหุนละ 1.50 บาท (จํานวนเงินรวม 135 ลานบาท)   
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29 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางดานการเงิน 
 
กลุมบริษัทมีความเส่ียงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ และจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา กลุมบริษัทไมมีการออก
เครื่องมือทางการเงินท่ีเปนตราสารอนุพันธ เพื่อการเก็งกําไรหรือการคา  
 
การจัดการความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของธุรกิจของกลุมบริษัท กลุมบริษัทมีระบบในการควบคุมใหความสมดุล
ของจํานวนความเสี่ยงท่ียอมรับไดโดยพิจารณาระหวางตนทุนท่ีเกิดจากความเสี่ยงและตนทุนของการจัดการ
ความเส่ียง ฝายบริหารไดมีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเส่ียงของกลุมบริษัทอยางตอเนื่องเพื่อให
มั่นใจวาเกิดความสมดุลระหวางความเส่ียงและการจัดการความเส่ียง 
 
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย 
 
ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต 
ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุมบริษัทเนื่องจากเงินกูยืมสวนใหญมีอัตราดอกเบ้ีย
คงท่ี  กลุมบริษัทมีความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูยืม (หมายเหตุขอ 16) กลุมบริษัทไดจัดการความ
เสี่ยงดังกลาวโดยทําใหมั่นใจวาใหอัตราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูยืมสวนใหญเปนอัตราดอกเบ้ียคงท่ี  
 
ความเสี่ยงจากอัตราแกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
 
กลุมบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ซึ่งเกิดจากการซ้ือสินคาและการใหบริการท่ีเปน
เงินตราตางประเทศ 
 
ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ 
 
ความเส่ียงทางดานสินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีลูกคาหรือคูสัญญาไมสามารถชําระหนี้แกกลุมบริษัทตามเง่ือนไขท่ี 
ตกลงไว เม่ือครบกําหนด 
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ฝายบริหารไดกําหนดนโยบายทางดานสินเช่ือเพื่อควบคุมความเส่ียงทางดานสินเช่ือดังกลาวโดยสมํ่าเสมอ  โดย
การวิเคราะหฐานะทางการเงินของลูกคา  โดยไมมีความเส่ียงจากสินเช่ือท่ีเปนสาระสําคัญ ณ วันท่ีในงบดุล ความ
เสี่ยงทางดานสินเช่ือแสดงไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินแตละรายการ ณ วันท่ีในงบดุล 
 
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลอง 
 
กลุมบริษัทมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสดใหเพียงพอตอการดําเนินงานของกิจการและเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด 
 
มูลคายุติธรรม 
 
มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยหรือชําระหน้ีสินกัน ในขณะท่ีท้ัง
สองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกันในราคาตลาด ในการพิจารณามูลคายุติธรรมของสินทรัพย
ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน  กลุมบริษัทมีการพิจารณาสถานการณปจจุบันของตนทุนท่ีเกิดจากการ
แลกเปลี่ยนหรือชําระหน้ีสินภายใตเครื่องมือทางการเงิน 
 

30 สัญญาระยะยาว 
 
30.1 สัญญาเชาระยะยาว 

 
บริษัท 
 
เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2546 บริษัทไดทําบันทึกความเขาใจกับ บริษัท เซ็นทรัล เวิลด ทาวเวอร จํากัด (“CWT”) โดย
ท่ีสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยเปนเจาของกรรมสิทธิในท่ีดินของโครงการ เซ็นทรัล เวิลด พลาซา ได
ทําสัญญาใหกองทุนรวมธุรกิจไทย 4 (“กองทุน”) เชาท่ีดิน อาคาร และสิ่งปลูกสราง ซึ่งกองทุนไดทําสัญญาให 
CWT เชาชวงอาคารโรงแรมและ CWT ประสงคท่ีจะยกเลิกการเชาชวงอาคารโรงแรมกับกองทุนและใหบริษัท
ทําสัญญาเชาชวงอาคารโรงแรมโดยตรงกับกองทุน สําหรับสิทธิในการเชาหรือเชาชวงท่ีดินในการกอสรางและ
พัฒนาโรงแรมในโครงการเซ็นทรัลเวิลด พลาซา และเพื่อเปนการยืนยันวาบริษัทจะเขารวมกับ CWT สําหรับ
โครงการดังกลาวบริษัท   ตกลงวางเงินประกันจํานวน 5 ลานบาท ณ วันท่ีทําบันทึกนี้และ CWT ตกลงจะชําระ
คืนใหกับบริษัทในวันท่ีบริษัทไดทําสัญญาเชาชวงทรัพยสินท่ีเชากับกองทุนแลว 
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เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2548 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด (“CWH”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบรษัิท ไดทํา
สัญญา   เชาชวงท่ีดินและอาคารในสวนของโรงแรมจากกองทุนรวมธุรกจิไทย 4 เพื่อพัฒนาและใชประกอบการ
ดําเนินธุรกิจเกีย่วกับโรงแรมหรือธรุกิจอื่นท่ีเกี่ยวของ โดย CWH ตองจายคาเชาลวงหนาและคาเชารายปใหแก
กองทุนตลอดอายุของสัญญาซ่ึงส้ินสุดวันท่ี 22 ธันวาคม 2575 เปนจาํนวนเงิน 1,188.75 ลานบาท ท้ังน้ี CWH 
ไดชําระคาเชาลวงหนาเมื่อลงนามในสัญญาเปนจํานวนเงิน 275 ลานบาท นอกจากน้ี CWT ไดตกลงคืนเงิน
ประกันจํานวน 5 ลานบาทดังกลาวใหกับบริษัทแลว 
 
บริษัทยอย 
 

- เมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม 2528 บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด (“CHBR”)ไดทําสัญญาเชาท่ีดิน อาคาร        
โรงแรมและทรัพยสินของโรงแรมรถไฟหัวหินกับการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท) เปนเวลา 30 ป สิ้นสุดวันท่ี 
15 มกราคม 2559 สัญญาเชาน้ีสามารถตอสัญญาออกไปไดโดยอัตโนมัติอีก 3 ป 4 เดือน และมีสิทธิท่ีจะตออายุ
สัญญาไดอีก 2 ครั้ง ๆ ละ15 ป CHBR จะตองจายคาเชาตามจํานวนเงินท่ีระบุไวในสัญญาเริ่มต้ังแตวันท่ี 15 
มกราคม 2529  นอกจากนี้ CHBR จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาโดยนําหนังสือคํ้าประกัน ซึ่งออกโดย
ธนาคารเพ่ือเปนการประกันแก รฟท ดังตอไปนี้ 
 

ก. จํานวนเงิน 2.5 ลานบาทเพื่อเปนการประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญา 
ข. จํานวนเงินคํ้าประกันซึ่งเทากับคาเชา 1 ป ของปนั้น ๆ 
ค. จํานวนเงิน 5 ลานบาท เพื่อเปนการประกันการกอสรางอาคารและส่ิงปลูกสรางรวมท้ังการปรับปรุงและ         
ซอมแซมอาคารโรงแรมใหเปนไปตามสัญญา หนังสือคํ้าประกันนี้จะส้ินสุดลงเม่ือ รฟท ไดรับมอบอาคาร และ
สิ่งปลูกสรางน้ัน 
 

ภายใตเงื่อนไขของสัญญา CHBR จะตองโอนกรรมสิทธิในอาคารและส่ิงปลูกสรางท่ี CHBR เปนผูจัดหาเพ่ิมเติม
รวมท้ังสวนท่ีติดต้ังเพ่ิมเติมใหแก รฟท. 

 

- บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) ไดทําสัญญาใหเชาชวงพ้ืนท่ีอาคารกับบริษัทแหงหน่ึง เปน
ระยะเวลา 3 ป เริ่มต้ังแตวันท่ี 1 กันยายน 2544 ถงึวันท่ี 31 สิงหาคม 2547 โดยในปแรกจะไดรับคาเชาปละ 
737,688 บาทและเพ่ิมข้ึนอีก 5% ในปท่ี 2 และ 3 ตามลําดับ 
 

เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2547 ไดมีการตออายุสัญญาดังกลาว ซึ่งมีระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 1 กันยายน 2547 ถึงวันท่ี 25 
เมษายน 2549 โดยในปแรกจะไดรับคาเชาปละ 853,968 บาท และเพิ่มข้ึนอีก 5% ในปท่ีสอง 
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30.2 สัญญาบริการระยะยาว 
 

เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2543 บริษัทและบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จํากัดไดทําสัญญาวาจางกับบริษัทแหง
หนึ่งจัดการดานการตลาดโดยการขายบัตรสมาชิก ซึ่งมีระยะเวลา 3 ป นับจากวันท่ี 15 พฤษภาคม 2543 โดย
บริษัทตกลงจายคาบริการดานการตลาดใหกับบริษัทคูสัญญาในอัตราของกําไรสุทธิจากการขายบัตรสมาชิก ซึ่ง
กําหนดไวตามสัญญา โดยรายไดท่ีไดจากการขายบัตรสมาชิกจะบันทึกในบัญชี “รายไดรอตัดบัญชี” ซึ่งบริษัทจะ
ตัดเปนรายไดเวลา 1 ป ตามอายุของบัตรสมาชิก 
 
เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2546 ไดมีการตออายุสัญญาดังกลาว ซึ่งมีระยะเวลา 3 ป ต้ังแตวันท่ี 16 มิถุนายน 2546 ถึง
วันท่ี 15 มิถุนายน 2549 
 

30.3 สัญญาสิทธิ 
 
บริษัทยอย 
 

- วันท่ี 20 มกราคม 2547 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) ไดทําสัญญารับโอนสิทธิภายใตสัญญา
สิทธิกับบริษัท ไทยแฟรนไชซิ่ง จํากัด และบริษัท ดัสกินส จํากัด ซึ่งต้ังตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุนโดย
อนุญาตใหบริษัทเปนผูดําเนินกิจการรานคา ภายใตเครื่องหมายการคา ‘มิสเตอรโดนัท’ ในประเทศไทย และเพื่อ
เปนการตอบแทนสิทธิดังกลาว CRG ตกลงจะจายคาธรรมเนียมสิทธิเปนรายเดือนตามอัตรารอยละท่ีระบุใน
สัญญา  

 
- วันท่ี 18 กันยายน 2546 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) ไดทําสัญญารับโอนสิทธิภายใตสัญญา

สิทธิกับบริษัท เซ็นทรัลฟาสตฟูด กรุป จํากัดและบริษัท ยัม เรสเตอรองส อินเตอรเนช่ันแนล (ประเทศไทย) 
จํากัด ในฐานะผูแทนของบริษัท เคนต้ักกี้ ฟรายด ชิกเกน อินเตอรเนช่ันแนล โฮลดิ้งส จํากัด ซึ่งจดทะเบียนใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยอนุญาตให CRG เปนผูดําเนินกิจการรานคาภายใตเครื่องหมายการคา “เค.เอฟ.ซี”            
ในประเทศไทย เพื่อเปนการตอบแทนสิทธิดังกลาว CRG ตกลงจะจายคาธรรมเนียมสิทธิแรกเริ่มจํานวนหน่ึง 
สําหรับรานคาทุกรานท่ีเปดดําเนินการภายใตเครื่องหมายการคาน้ี และจายคาธรรมเนียมสิทธิเปนรายไตรมาส
ตามอัตรารอยละท่ีระบุในสัญญา โดย CRG ตองปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขในสัญญา 
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- บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) ไดทําสัญญากับบริษัท ทีเจเอ็นเอส (ประเทศไทย) จํากัด     
เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2544 โดยอนุญาตให CRG เปนผูดําเนินกิจการรานคา   ภายใตเครื่องหมายการคา “พิซซา 
ฮัท” ในประเทศไทยต้ังแตวันท่ี 1 เมษายน 2544 เปนตนไป เพื่อเปนการตอบแทนสิทธิดังกลาว CRG ตกลงจาย
คาธรรมเนียมสิทธิแรกเริ่มจํานวนหนึ่งใหแกทุกๆ รานคาท่ีเปดดําเนินการและจายคาธรรมเนียมสิทธิเปนราย
เดือนตามอัตรารอยละท่ีระบุในสัญญา โดย CRG ตองปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขในสัญญา  

 
- วันท่ี 2 ตุลาคม 2546 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) ไดทําสัญญารับโอนสิทธิภายใตสัญญา

พัฒนา สัญญาสิทธิ และสัญญาเครื่องหมายการคากับบริษัท ฟูด โนเวลต้ีส จํากัด และบริษัทตางประเทศแหงหน่ึง 
ซึ่งบริษัทตางประเทศดังกลาวไดอนุมัติให CRGไดรับสิทธิเครื่องหมายการคา สิทธิประโยชน สิทธิในการพัฒนา 
สิทธิในการเปนผูจัดต้ังและสิทธิในการดําเนินงานรานขายขนมอบและเครื่องด่ืมภายใตช่ือ “AUNTIE ANNE’S” 
ตามเงื่อนไขของสัญญา CRG ตองจายคาธรรมเนียมในการพัฒนา และคาสิทธิแรกเริ่มสําหรับทุกๆ รานคาท่ีเปด
ใหม โดยบันทึกไวภายใตบัญชีรายจายรอตัดบัญชีในงบดุล นอกจากนี้ CRG ตองจายคาสิทธิและคาโฆษณาใน
อัตรารอยละท่ีตกลงกันตามยอดขาย สัญญาน้ีมีผลบังคับใชจนถึงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2555 ท้ังน้ี CRG ตองปฏิบัติ
ตามขอกําหนดและเงื่อนไขท่ีระบุไวในสัญญาดังกลาว 

 
- ในเดือนกันยายน 2546 บริษัท บี - อาร (ไทยแลนด) จํากัด (“BRT”) ไดตกลงทําสัญญาสิทธิกับบริษัท บาสก้ิน-

รอบบิ้นส อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (“BRINT”) เปนระยะเวลา 20 ป เริ่มต้ังแตวันท่ี 22 กันยายน 2546 โดย 
BRINT ไดอนุมัติให BRT ไดรับสิทธิในการดําเนินการ และเครื่องหมายการคา ซึ่ง BRT ตองใชในการ
ดําเนินการผลิต จัดจําหนาย และ การตลาดของผลิตภัณฑในพ้ืนท่ี โดย BRT ตองจายคาสิทธิและคาใหความ
ชวยเหลือทางดานเทคนิคเปนจํานวนเงินตามท่ีระบุในสัญญา 

 
30.4 สัญญา EXCLUSIVE SUPPLY AGREEMENT 
 

บริษัทยอย 
 
เม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2548 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) ไดทําสัญญา Exclusive Supply 
Agreement ฉบับใหมกับบริษัทในประเทศสองแหง เพื่อจะไดรับการสนับสนุนเกี่ยวกับเครื่องด่ืมผสมคารบอเนต
ท่ีขายในกิจการราน “พิซซา ฮัท” และ “เคเอฟซี” ซึ่งดําเนินการโดยบริษัทในประเทศไทย สัญญาน้ีมีอายุ 6 ป โดย
มีผลเริ่มต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2548 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ภายใตเงื่อนไขของสัญญา CRG จะตอง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอจํากัดบางประการตามท่ีระบุไวในสัญญา เพื่อเปนการตอบแทนการสนับสนุนดังกลาว 
CRG จะไดรับเงินสนับสนุนและ CRG บันทึกไวในบัญชี “รายไดรอตัดบัญชี” ในงบดุล และรับรูเปนรายไดโดย
วิธีเสนตรงเปนเวลา 6 ป นอกจากน้ี CRG จะไดรับคาตอบแทนของยอดซ้ือตามท่ีระบุไวในสัญญาดังกลาว 
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30.5 สัญญาการจัดการ 
 
บริษัท 
 
ณ วันท่ี 17 ธันวาคม 2547 บริษัทไดทําสัญญาการจัดการกับ บริษัท ดวงตะวัน โฮเท็ล จํากัด เพื่อบริหารงาน
ท้ังหมดของโรงแรมดวงตะวนั เปนระยะเวลา 10 ป เริ่มต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2548 ภายใตสัญญาดังกลาว บริษัท
จะไดรับคาตอบแทนการจัดการ คือ Base Management Fee และ Incentive Management Fee ในอัตราท่ีกําหนด
ไวในสัญญา 
 
ณ วันท่ี 28 ธนัวาคม 2547 บริษัทไดทําสัญญาตางตอบแทนการปรับปรุงโรงแรม เกี่ยวกับการออกคากอสราง 
ปรับปรุง อาคารโรงแรมของบริษัท ดวงตะวันโฮเท็ล จํากัด ตามรายละเอียดและเอกสารท่ีเกี่ยวของในการพัฒนา
และปรับปรุงสถานท่ีกอสรางโรงแรม ในวงเงินจํานวนไมเกนิ 50 ลานบาท กําหนดชําระคืนภายในระยะเวลา 5 ป 
นับต้ังแตวันทําสัญญา โดยคํ้าประกันการชําระหน้ีดังกลาวดวยการจํานําหุนของบริษัท ดวงตะวันโฮเท็ล จํากัด 
เปนราคาตามมูลคาจํานวน 137.5 ลานบาท และคํ้าประกันโดยบุคคลซ่ึงเปนผูถือหุน/กรรมการของบรษัิท ดวง
ตะวันโฮเท็ล จํากัด บริษัทไดจายเงินครั้งแรกในวันทําสัญญาเปนจํานวน 25 ลานบาท โดยคิดคาตอบแทนเปนเงิน
เทากับดอกเบ้ียในอัตรา MLR ของธนาคารพาณิชยแหงหน่ึงลบ 1% และมีกําหนดชําระคาตอบแทนเปนรายไตร
มาส 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 ยอดลูกหนี้คงเหลอืตามสัญญาดังกลาวเปนจํานวน 46.25 ลานบาท 
 

31 สัญญาตางตอบแทนการกอสรางโรงแรม 
 

บริษัทยอย 
 
เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2548 บริษัท เซ็นทรัลกระบ่ีเบยรีสอรท จํากัด (“CKBR”) ไดทําสัญญาตางตอบแทนการ
เขากอสรางอาคารโรงแรมและส่ิงปลูกสรางตางๆ กับบริษัทผูรับเหมากอสรางจํานวน 5 ราย เพื่อเปนการ
ชวยเหลือทางดานการเงินในการจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณเพื่อการกอสราง เปนจํานวนเงินรวมตามสัญญา 67.53 
ลานบาท ซึ่ง CKBR ไดจายเงินตามจํานวนในสัญญาในวันทําสัญญาแลว  กําหนดชําระคืนภายในเดือนตุลาคม 
2548 พรอมกันกับคาตอบแทนซ่ึงคิดเปนเงินเทากับดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 3.5 ตอป ท้ังน้ีผูรับเหมาตกลงใหทาง 
CKBR นําเงินคางวดกอสรางตามสัญญารับเหมากอสรางในโครงการกระบ่ีเบยรีสอรทหกัชําระตามสัญญานี้ได
ในอัตรารอยละ 10–28 ของเงนิคากอสรางแตละงวด เพื่อประกันการชําระหน้ีดังกลาว CKBR ตกลงใหกรรมการ
ของบริษัทผูรับเหมาท้ัง 5 ราย เขาคํ้าประกันการชําระหน้ีเสมือนหน่ึงเปนลกูหน้ีตามสัญญา 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 ยอดลูกหนี้คงเหลอืตามสัญญาดังกลาว เปนจํานวน 7.23 ลานบาท 
 

32 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนดังตอไปนี้ 
 
บริษัท 

 
32.1 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารในประเทศสองแหงออกหนังสือคํ้าประกันบริษัท

และบริษัทยอยเพื่อหนวยงานราชการสองแหงและรัฐวิสาหกิจหลายแหงมีจํานวนเงินรวมประมาณ 39.59 ลาน
บาท 

 
32.2 บริษัทมีภาระผูกพันคงเหลือจากการทําสัญญาซ้ือขายท่ีดินแหงหน่ึงเปนจํานวนเงิน 64.26 ลานบาท 
 
32.3 บริษัทมีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีบริษัทถูกฟองรองโดยอดีตพนักงานคนหน่ึงของบริษัท เปนจํานวนเงิน

ประมาณ 3.3 ลานบาท เนื่องจากสิ้นสุดการจางงานตามสัญญา  ขณะน้ีคดีอยูในระหวางการพิจารณาของศาล
แรงงาน บริษัทไดบันทึกประมาณการผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถูกฟองรองไวในงบการเงินสําหรับป 2548 
เปนจํานวนเงินประมาณ 0.95 ลานบาท 

 
บริษัทยอย 

 
32.4 บริษัท เซ็นทรัลกระบ่ีเบยรีสอรท จํากัด มีภาระผูกพันท่ีตองจายเงินตามสัญญากอสรางโรงแรม เปนจํานวนเงิน 

188.28 ลานบาท 
 
32.5 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด มีภาระผูกพันท่ีตองจายเงินตามสัญญากอสรางโรงแรม เปนจํานวนเงิน 

1,028.51 ลานบาท 
 
32.6 โรงแรมเซ็นทรัลวงศอมาตยบีชรีสอรท ซึ่งเปนสํานักงานสาขาของบริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด มี

ภาระผูกพันท่ีตองจายเงินตามสัญญากอสรางโรงแรม เปนจํานวนเงิน 42.24 ลานบาท 
 
32.7 บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) ไดทําสัญญาซ้ือวัตถุดิบจากผูขายในประเทศสามรายมี

ระยะเวลา 12 เดือน เริ่มต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2547 โดย CRG ตกลงซ้ือวัตถุดิบดังกลาวตามราคาและปริมาณท่ี
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ระบุในสัญญา  CRG ตกลงท่ีจะชําระคาวัตถุดิบลวงหนาเปนจํานวนเงินประมาณ 27.6 ลานบาทและใหถือเปน
การจายชําระสวนหนึ่งของคาวัตถุดิบท่ีซื้อในเดือนสุดทาย 

 
สัญญาฉบับดังกลาวไดหมดอายุลงในเดือนธันวาคม 2547  CRG และ ผูขายจํานวนหารายไดตกลงท่ีจะตออายุ
สัญญาอีก 12 เดือน ซึ่งจะหมดอายุลงในเดือนธันวาคม 2548 นี้ ท้ังน้ีสัญญาดังกลาวอยูระหวางการตออายุสัญญา 

 
32.8 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) มีภาระผูกพันจากการทําสัญญาเชาและบริการระยะยาวกับ

บริษัทอื่น ๆ ในประเทศหลายแหง เปนเวลา 3 ถึง 15 ป 6 เดือน เพื่อใชเปนสถานประกอบการ ตามเงื่อนไขของ
สัญญา CRG ตองจายคาเชาและบริการเปนยอดคงท่ีรายเดือนหรือคิดเปนรอยละของยอดขายรวม 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 CRG มีภาระผูกพันท่ีตองจายคาเชาและคาบริการตามสัญญาเปนยอดคงท่ีดังน้ี 

 
 (ลานบาท) 
ไมเกิน 1 ป 89 
เกิน 1 ปแตไมเกิน 3 ป 84 
เกิน 3 ป   45 
รวม 218 

 
32.9 ในเดือนกันยายน 2546 บริษัท บี - อาร (ไทยแลนด) จํากัด (“BRT”) ไดตกลงทําสัญญา Master Franchise and 

Territorial Development กับ บริษัท บาสก้ิน-รอบบ้ินส อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (“BRINT”) ซึ่ง BRINT ได
อนุมัติให BRT ไดรับสิทธิในการพัฒนาและการเปดรานในพ้ืนท่ีและสิทธิในการเปดแฟรนไชสใหแกกิจการท่ี
เกี่ยวของกันและกิจการอื่น สัญญาดังกลาวมีผลบังคับใช 20 ป  โดย BRT ตกลงท่ีจะจายคาสิทธิเปนรายไตรมาส
ตามอัตรารอยละท่ีระบุในสัญญาโดยคํานวณจากยอดขายและคาสิทธิเปนรายเดือนตามอัตราและวิธีการท่ีระบุไว
ในสัญญา 

 
32.10 บริษัท บี - อาร (ไทยแลนด) จํากัด (“BRT”) ไดตกลงทําสัญญา co-packing  กับบริษัทอื่นสองแหง อายุสัญญา 1 

ป นับต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2548 และไดทําสัญญา co-packing กับบริษัทอื่นอีกหนึ่งแหง อายุสัญญา 3 ป 
นับต้ังแตวันท่ี 25 มีนาคม 2548 โดย BRT มีภาระผูกพันในการผลิตและจัดสงสินคาภายใตเงื่อนไขของสัญญา 
ดังกลาว 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 สัญญาดังกลาวกับบริษัทอื่นอีกสองแหง อยูระหวางการตออายุสัญญา 
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32.11 บริษัท Central Maritime Hotel, Dili, East Timor (“CMHD”) มีภาระผูกพันจากการทําสัญญาสิทธิกับ United 
Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET)  คาเชาพ้ืนท่ีคํานวณในอัตรารอยละ 2.75 ของ
ยอดขายรวมภาษีบริการ 

 

เม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2548 CMHD และ The Republic Democratic of East Timor Leste ไดทําขอตกลงเพื่อ
กําหนดกฎเกณฑเกี่ยวกับการครอบครองสินทรัพยถาวรท่ีเปนของรัฐ โดยคาเชาท่ีดินท่ีตกลงกันสําหรับระยะเวลา
ต้ังแตเดือนมกราคม 2544 ถึงเดือนมิถุนายน 2547 เปนจํานวน 100,000 ดอลลารสหรัฐ และคาเชาท่ีดินสําหรับ
ระยะเวลาต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2547 ถึงเดือนมิถุนายน 2548 คิดในอัตรารอยละ 1 ของรายได ดังน้ัน CMHD จึง
ไดบันทึกกลับรายการคาเชาท่ีดินคางจายลดลงเปนจํานวน 178,178 ดอลลารสหรัฐ 

 
จากการท่ี CMHD ไดหยุดการดําเนินงานต้ังแตวันท่ี 30 มิถุนายน 2548  สงผลใหในไตรมาสท่ี 3 ป 2548 CMHD 
ไมมีรายไดจากการดําเนินงาน 

 
32.12 กฎขอบังคับเกี่ยวกับภาษีเงินไดในประเทศติมอรตะวันออกยังไมมีเปนทางการ ซึ่งอาจยังมีการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลง  CMHD ไดบันทึกภาษีเงินไดจากขอมูลท่ีไดรับลาสุด ผลของภาระหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนยังไมอาจ
ประมาณไดในขณะนี้ 

 
ในระหวางป 2545 และ 2546 CMHD ไดรับจดหมายจาก Commissioner and Deputy Commissioner - Large 
Business of the Democratic Republic of  East Timor  ตามลําดับ เกี่ยวกับขอมูลและปญหาภาษี ดังน้ี 
 

- ขาดทุนสะสมยกมาป 2543 และสัญญาเชาเรือ 
 
ในการนําสงแบบภาษีสําหรับป 2544 ขาดทุนสะสมยกมาสําหรับป 2543 มีผลตางจากขาดทุนสะสมยกมาป 2543 
ซึ่งแสดงอยูในแบบนําสงภาษีป 2543 เนื่องจากคาเชาเรือไมสามารถเปนคาใชจายทางภาษีได 
 
อยางไรก็ตามในไตรมาสท่ีสามของป 2547 CMHD ไดชําระภาษีท่ีเกี่ยวของดังกลาวใหกับ The Commissioner 
and Deputy Commissioner - Large Business of Democratic Republic of East Timor  เปนจํานวนเงิน  
326,283.75 เหรียญดอลลารสหรัฐแลว 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ)  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 
 

 

 84 

- ภาษีบริการ  
 
Commissioner and Deputy Commissioner - Large Business of Democratic Republic of East Timor ไดแจง 
CMHD เกี่ยวกับการนําสงภาษีบริการตํ่าไป ซึ่งไมเปนไปตามขอกําหนดและการตีความจากหนวยงานดังกลาว  
 
อยางไรก็ตาม CMHD ไดประมาณและบันทึกภาษีบริการใหสอดคลองกับขอกําหนดและการตีความโดยคํานวณ
ภาษีบริการจากคาสินคาท่ีไดรับจากลูกคาและอัตราภาษีดวยเกณฑคงคาง นอกจากนี้ CMHD ไดชําระภาษี
ดังกลาวแลวตามจดหมายยอมรับการชําระเงิน ซึ่งออกใหโดย Commissioner and Deputy Commissioner - Large 
Business of Democratic Republic of East Timor ลงวันท่ี 16 กันยายน 2546 
 

- กระทบยอดภาษีคาจางของป 2544 
 
CMHD นําสงภาษีคาจางตํ่าไปเปนจํานวนเงินประมาณ 36,190 เหรียญดอลลารสหรัฐ อยางไรก็ตาม ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2546 CMHD ไดประมาณและบันทึกภาษีคาจางครอบคลุมจํานวนดังกลาวแลว นอกจากน้ี CMHD ได
ชําระภาษี ดังกลาวแลวตามจดหมายยอมรบัการชําระเงิน ซึ่งออกใหโดย Commissioner and Deputy 
Commissioner - Large Business of Democratic Republic of East Timor ลงวันท่ี 16 กันยายน 2546 
 
เมื่อวันท่ี 16 กันยายน 2546 Commissioner and Deputy Commissioner - Large Business of Democratic Republic 
of East Timor ไดออกจดหมายยอมรับการชําระเงินตามท่ี CMHD รองขอสําหรับการรับชําระภาษีบริการสําหรับ
เดือนกันยายน 2543 จนถึงเดือนธันวาคม 2545 เปนจํานวนเงินรวม 115,800.25 เหรียญดอลลารสหรัฐ ภาษีคาจาง
สําหรับป 2544 จํานวน 36,190 เหรียญดอลลารสหรัฐและภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับป 2545 จํานวน 22,023 
เหรียญดอลลารสหรัฐ รวมเปนภาษีคางจายท้ังส้ิน 174,013.25 เหรียญดอลลารสหรัฐ CMHD จะจายภาษีท่ีคงคาง
ชําระเปนรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส ๆ ละ 43,503.31 เหรียญดอลลารสหรัฐ โดยเริม่ผอนชําระตั้งแตเดือน
กันยายน 2546 ถึงเดือนมิถุนายน 2547 และ CMHD ไดผอนชําระเสร็จสิ้นในเดือนพฤศจิกายน 2547 
 
CMHD ไดรับจดหมายลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2547 จาก Commissioner and Deputy Commissioner - Large 
Business of Democratic Republic of East Timor เกี่ยวกับคาปรับชําระลาชา จํานวน US$ 38,980 โดย ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2547 CMHD บันทึกภาระคาปรับนี้ในจํานวน US$ 21,244 
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เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2548  CMHD ไดรับจดหมายจาก Appeals Manager of East Timor Revenue Service 
เกี่ยวกับคาปรับดังกลาว โดยคาปรับชําระลาชาลดเหลือจํานวน 14,352 ดอลลารสหรัฐ ดังน้ัน CMHD ไดกลับ
รายการคาปรับภาษีคางจายลดลงเปนจํานวนเงิน 6,892 ดอลลารสหรัฐ 
 

32.13 ในเดือนพฤษภาคม 2547 ไดเกิดเหตุการณไฟไหมท่ีสปาของ บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด (“CHBR”) 
มูลคาตามบัญชีสุทธิของทรัพยสินท่ีเสียหายมีมูลคาประมาณ 6.45 ลานบาท 
 
เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2548 บริษัทไดรับเงินชดเชยดังกลาวจากบริษัทประกันภัยเปนจํานวน 12.89 ลานบาท ท้ังน้ี 
CHBR ไดนําเงินชดเชยสวนหน่ึงจํานวน 11.17 ลานบาท จายใหแกการรถไฟ ในฐานะผูรับผลประโยชนตาม
กรมธรรมสําหรับอาคารและสิ่งปลูกสราง และเงินสวนท่ีเหลือจํานวน 1.72 ลานบาท สําหรับเครื่องตกแตงและ
ติดต้ัง เปนสวนของ CHBR 
 
เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2548 CHBR ไดรับชดเชยคาสินไหมทดแทนในสวนของคาเสียโอกาสในการดําเนินธุรกิจ
จากบริษัทประกันภัยเปนจํานวน 4.07 ลานบาท CHBR บันทึกกําไรจากคาสินไหมทดแทนสุทธิจากมูลคาตาม
บัญชีสุทธิของสินทรัพยท่ีเสียหายเปนจํานวน 9.16 ลานบาท 

 
32.14 บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) มีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถูกฟองรอง เนื่องจากถูกกลาวหา

วาไดละเมิดลิขสิทธิ์ในการดัดแปลงและจัดจําหนายสินคาสงเสริมการขายประเภทหน่ึง ขณะนี้คดีดังกลาวอยูใน
ระหวางการพิจารณาของศาล อยางไรก็ตาม CRG ไดรับหนังสือรับรองจากบุคคลซ่ึงอางวาเปนเจาของลิขสิทธิ์
ดังกลาวและเปนผูอนุญาตให CRG ดําเนินการดัดแปลงและจัดจําหนายสินคาขางตนวาจะเปนผูรับผิดชอบชดใช
ผลเสียหายอันเกิดจากคดีแทน CRG ดังน้ัน CRG จึงไมไดบันทึกผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถูกฟองรอง 
 

33 การประเมินราคาของสินทรัพย 
 

ในไตรมาสท่ีสองของป 2547 บริษัทและบริษัทยอยไดวาจางผูประเมินราคาอิสระใหประเมินราคาทรัพยสินท่ีมี
อยู ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2547 ดังน้ี 
 

1 บริษัทและบริษัทยอยสี่แหงไดวาจางผูประเมินราคาอิสระใหประเมินราคาทรัพยสินท่ีมีอยู ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 
2547 ซึ่งรวมท้ังท่ีดิน อาคาร และอุปกรณท่ีเคยประเมินราคาไวแลว บริษัทและบริษัทยอยดังกลาวบันทึกท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณในราคาท่ีประเมินใหมตามรายงานการประเมินราคาลงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2547 ซึ่งผูประเมิน
ราคาไดใชเกณฑราคาเปลี่ยนแทนหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม (Depreciated Replacement Cost) 
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2 บริษัทยอยสองแหงไดวาจางผูประเมินราคาอิสระใหประเมินราคาทรัพยสินท้ังหมดท่ีมีอยู ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 
2547 ซึ่งรวมท้ังท่ีดิน อาคาร และอุปกรณท่ีเคยประเมินราคาไวแลว บริษัทยอยท้ังสองแหงดังกลาวบันทึกท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณในราคาท่ีประเมินใหมตามรายงานการประเมินราคาลงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2547 ซึ่งผูประเมิน
ราคาไดใชเกณฑ Income Approach เนื่องจากราคาประเมินตามวิธีราคาเปลี่ยนแทนหลังหักคาเส่ือมราคาสะสมมี
มูลคาสูงกวา 

 
3 บริษัทยอยแหงหน่ึงไดวาจางผูประเมินราคาอิสระใหประเมินราคาสิทธิการเชาอาคารท่ีมีอยู ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 

2547 ซึ่งรวมท้ังสิทธิการเชาอาคารท่ีเคยประเมินราคาไวแลว บริษัทยอยดังกลาวบันทึกสิทธิการเชาในราคาท่ี
ประเมินใหมตามรายงานการประเมินราคาลงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2547 ซึ่งผูประเมินราคาไดใชวิธีหาอัตรา
ผลตอบแทนของการลงทุน 

 
4 บริษัทยอยแหงหน่ึงไดวาจางผูประเมินราคาอิสระใหประเมินราคาท่ีดินและส่ิงปลูกสรางท่ีมีอยู ณ วันท่ี 1 

พฤษภาคม 2547 บริษัทยอยดังกลาวบันทึกท่ีดิน และอาคารและสวนปรับปรุงอาคารท่ีประเมินใหมตามรายงาน
การประเมินราคาลงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2547 ซึ่งผูประเมินราคาไดใชเกณฑราคาเปลี่ยนแทนหลังหักคาเส่ือมราคา
สะสม (Depreciated Replacement Cost) 
 
ในไตรมาสท่ีสามของป 2547 บริษัทยอยแหงหน่ึง คือ บริษัท เซ็นทรัลสมุยวิลเลจ จํากัด (“CSV”) ไดวาจางผู
ประเมินราคาอิสระใหประเมินราคาท่ีดินท่ีมีอยูจํานวน 2 แปลงพรอมส่ิงปลูกสรางท่ีไมไดทําการประเมินในไตร
มาสท่ีสอง  ซึ่งผูประเมินราคาไดใชเกณฑ Sale Comparison Approach สําหรับท่ีดินและเกณฑราคาเปลี่ยนแทน
หลังหักคาเส่ือมราคาสะสมสําหรับส่ิงปลูกสราง (Depreciated Replacement Cost) บริษัทยอยดังกลาวบันทึก
ท่ีดินและอาคารท่ีประเมินใหมตามรายงานการประเมินราคาลงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2547 ทําใหสวนเกินทุนจาก
การตีราคาท่ีดินของ CSV เพ่ิมข้ึน ณ วันท่ี 30 เมษายน 2547 เปนจํานวนประมาณ 15.9 ลานบาท โดยสวนเกินทุน
จากการตีราคาน้ีจะนําไปจายเงินปนผลไมได และมีผลกําไรจากการกลับรายการขาดทุนจากการประเมินราคา
ทรัพยสินท่ีเคยรับรูในอดีตเปนจํานวนประมาณ 4.4 ลานบาท 
 
การบันทึกรายการจากการประเมินราคาทรัพยสินดังกลาวท้ังในไตรมาสท่ีสองและสาม ทําใหสวนเกินทุนจาก
การตีราคาท่ีดิน อาคาร และอุปกรณของบริษัทและบริษัทยอยในงบการเงินรวม ณ วันนั้นเพ่ิมข้ึนเปนจํานวน
ประมาณ 337.6 ลานบาท โดยสวนเกินทุนจากการตีราคาน้ีจะนําไปจายเงินปนผลไมได และมีผลกําไรจากการ
กลับรายการขาดทุนจากการประเมินราคาทรัพยสินท่ีเคยรับรูในอดีตสุทธิจากขาดทุนจากการประเมินราคา
ทรัพยสินท่ีรับรูเพ่ิมในงวดน้ีเปนจํานวนประมาณ 1.0 ลานบาท 
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34 การปดดําเนินงานของสาขาของบริษัทยอย 
 
ในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2548 โรงแรมเซ็นทรัลวงศอมาตยบีชรีสอรท ซึ่งเปนสํานักงานสาขาของบริษัท เซ็นทรัล
หัวหินบีชรีสอรท จํากัด (“CHBR”) ไดปดดําเนินงานเพื่อกอสรางโรงแรมใหม  CHBR ไดบันทึกขาดทุนจากการ
ตัดจําหนายสินทรัพยสําหรับอาคารและส่ิงปลูกสราง สินคาคงเหลือ และเครื่องใชในการดําเนินกิจการโรงแรม 
เปนจํานวนเงินประมาณ 22.79 ลานบาท 
 
โรงแรมเซ็นทรัลวงศอมาตยบีชรีสอรท สาขาของบริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด ไดจายคาชดเชยการรื้อ
ถอนอาคารโรงแรมใหแกกองทุนรวมไทยพัฒนา 2 (“กองทุน”) ตามสัญญาเชาท่ีดินพรอมอาคารลงวันท่ี 23 
ธันวาคม 2546 โดยท่ีจํานวนเงินท่ีผูเชาจะชําระใหแกผูใหเชาจะเทากับราคาประเมินซ่ึงคํานวณโดยวิธีการ
ประเมินแบบ Replacement Value ของอาคารหรือสวนของอาคารท่ีรื้อถอน ท้ังน้ีผูประเมินราคาอิสระโดย N&A 
Appraisal Co., Ltd. ไดทําการประเมินทรัพยสินของโรงแรมเซ็นทรัลวงศอมาตยบีชรีสอรท ณ วันท่ี  31 มีนาคม 
2548 ดวยวิธี Depreciated Replacement Cost Value ตามรายงานลงวันท่ี 10 พฤษภาคม 2548 มูลคาของอาคาร
และสวนของอาคารท่ีรื้อถอนท่ีเปนของกองทุนมีมูลคาประเมินเปนจํานวนเงินประมาณ 45.8 ลานบาท บริษัท
ยอยไดบันทึกคาชดเชยดังกลาวแลว 
 

35 สวนของผูถือหนวยลงทุนในกองทุนรวม 
 
สวนของผูถือหนวยลงทุนในกองทุนรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 เปนเงินลงทุนของผูถือหนวย
ลงทุนประเภท ก.  ซึ่งไดรับการคํ้าประกันการชําระโดยบริษัท ท้ังน้ีเงินปนผลท่ีพึงจายแกผูถือหนวยลงทุน
ประเภทดังกลาวคํานวณข้ึนจากอัตรารอยละของมูลคาสุทธิตอหนวยครั้งลาสุดตามท่ีกลาวไวในสัญญาผูถือหนวย
ลงทุน 
 

36 เหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุล 
 
บริษัทมีหนี้สินจากการท่ีบริษัทถูกฟองรองโดยอดีตพนักงานสวนหนึ่งของบริษัท เปนจํานวนเงินประมาณ 1.2 
ลานบาท ตามคําพิพากษาของศาลฎีกาเมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2549 บังคับใหบริษัทชําระคาชดเชยดังกลาวเปน
จํานวนเงินสุทธิจากภาษีเงินไดหัก ณ ท่ี จาย 1.12 ลานบาท โดยบริษัทไดจายเงินชดเชยดังกลาวแลวเมื่อวันท่ี     
31 มกราคม 2549 บริษัทไดบันทึกคาชดเชยดังกลาวในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ)  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 
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37 การจัดประเภทรายการบัญชีใหม 
 
รายการในงบการเงินป 2547 บางรายการไดจัดประเภทใหมใหสอดคลองกับรายการในงบการเงินของป 2548 
 

 


