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หมายเหตุ สารบัญ 
 

1 ขอมูลท่ัวไป 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

3 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
4 รายการท่ีเกิดข้ึนและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

6 ลูกหนี้การคา 

7 สินคาคงเหลือ 
8 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 
9 เงินลงทุนในบริษัทยอย กองทุนและกิจการท่ีควบคุมรวมกัน 
10 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
11 สิทธิการเชา 
12 คาความนิยม 
13 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 
14 หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

15 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
16 ทุนเรือนหุน 
17 สวนเกินทุนและสํารองตามกฏหมาย 
18 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
19 รายไดอื่น 
20 คาใชจายพนักงาน 
21 ดอกเบ้ียจาย 
22 กําไรตอหุน 
23 เงินปนผล 
24 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
25 เครื่องมือทางการเงิน 
26 สัญญาระยะยาว 
27 ภาระผูกพัน 
28 มาตรฐานการบัญชีไทยท่ียังไมไดใช 
29 การจัดประเภทรายการบัญชีใหม 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2551 
 

1 ขอมูลทั่วไป 
 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย และท่ีอยู                
จดทะเบียนต้ังอยูเลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
 
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันท่ี 10 มกราคม 2533 
 
บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม รายละเอียดของบริษัทยอย กิจการท่ีควบคุมรวมกัน ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2550 และ 2549 และกองทุนรวมมีดังตอไปนี้ 

 
   บริษัทถือหุนรอยละ 

ชื่อกิจการ ลักษณะธุประเทศที่กิจการจัดต้ัง 2550 2549 
บริษัทยอยทางตรง    
เงินลงทุนในบริษัทยอย   
บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด (“CSBR”) โรงแรม ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จํากัด (“CKV”) โรงแรม ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษัท เซ็นทรัลกระบ่ีเบยรีสอรท จํากัด (“CKBR”) โรงแรม ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด (“CWH”) โรงแรม ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเกาะกูด จํากัด (“CKH”) โรงแรม ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด (“CHBR”) โรงแรม ประเทศไทย 63.9 63.9 
บริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเมนท จํากัด (“CHM”) ลงทุนในบริษัทอื่น ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) อาหารและเครื่องดื่ม ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษัท ทริปเปลไนน เดคคอร จํากัด ไมไดประกอบกิจการ ประเทศไทย 100.0 - 
   

เงินลงทุนในกองทุนรวม   
กองทุนรวมไทยพัฒนา 1 ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย 20.0 20.0 
กองทุนรวมไทยพัฒนา 2 ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย 23.83 23.83 
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   บริษัทถือหุนรอยละ 

ชื่อกิจการ ลักษณะธุประเทศที่กิจการจัดต้ัง 2550 2549 
บริษัทยอยทางออม:   
เงินลงทุนในบริษัทยอย   
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จํากัด (“CSH”) โรงแรม ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษัท เซ็นทรัลสมุยวิลเลจ จํากัด (“CSV”) โรงแรม ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลแมสอดฮิลล จํากัด (“CMH”) โรงแรม ประเทศไทย 98.4 98.4 
บริษัท บี-อาร (ไทยแลนด) จํากัด (“BRT”) อาหารและเครื่องดื่ม ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษัท เซ็นทรัลบริการซักรีด จํากัด (“CLS”) ไมไดประกอบกิจการ ประเทศไทย 100.0 100.0 
(เดิมช่ือ “บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลมารีไทม จํากัด”)     
     
เงินลงทุนในกองทุนรวม     
กองทุนรวมไทยพัฒนา 1 ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย 0.04 0.04 
กองทุนรวมไทยพัฒนา 2 ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย 0.09 0.09 

 
2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

 
งบการเงินนี้นําเสนอเพ่ือวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศ และจัดทําเปนภาษาไทย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษไดจัดทําข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย 
 
งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีไทย (“มาตรฐานการบัญชี”) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรอง
ท่ัวไปของประเทศไทย 
 
ในระหวางป 2550 สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหม ซึ่งใหถือปฏิบัติกับ    
งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2550 ดังตอไปนี้ 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 44 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 45 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 46 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา 
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การใชมาตรฐานการบัญชีฉบับใหมเหลาน้ี ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัท  สําหรับสวนไดเสียของเงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมรวมกัน  ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดเปดเผยไวแลวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 24 
 
นอกจากการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีดังกลาวขางตน ในระหวางป 2550 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีใหมหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือ
หลังวันท่ี 1 มกราคม 2551 และไมไดมีการนํามาใชสําหรับการจัดทํางบการเงินนี้ มาตรฐานการบัญชีท่ีไดออก
และปรับปรุงใหมเหลาน้ีไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 28 
 
งบการเงินนี้แสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท และมีการปดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแสดงเปน
หลักพันบาท ยกเวนท่ีระบุไวเปนอยางอื่น งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม 
ยกเวนท่ีกลาวไวในนโยบายการบัญชี 
 
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ผูบริหารตองใชการประมาณและขอสมมติฐานหลาย
ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินท่ีเกี่ยวกับ สินทรัพย หนี้สิน รายได 
และคาใชจาย การประมาณและขอสมมติฐานมาจากประสบการณในอดีต และปจจัยตางๆท่ีผูบริหารมีความ
เช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลภายใตสภาวการณ ซึ่งไมอาจอาศัยขอมูลจากแหลงอื่นและนําไปสูการตัดสินใจเก่ียวกับ
การกําหนดจํานวนสินทรัพยและหน้ีสินนั้น ๆ ดังน้ันผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกตางไปจากท่ีประมาณไว 
 
ประมาณการและขอสมมติฐานท่ีใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณ
การทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีท่ีการประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวน หากการปรับประมาณการ
กระทบเฉพาะงวดน้ันๆ และจะบันทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบท้ังงวด
ปจจุบันและอนาคต  
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3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 
(ก) เกณฑในการทํางบการเงินรวม 

 
งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของบริษัท บริษัทยอย และกองทุนรวม (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”) 
และสวนไดเสียของกลุมบริษัทในกิจการท่ีควบคุมรวมกัน 
 
รายการท่ีมีสาระสําคัญซ่ึงเกิดข้ึนระหวางบริษัทและบริษัทยอย และกองทุนรวม ไดถูกตัดรายการในการทํา      
งบการเงินรวม 
 
บริษัทยอย 
 
บริษัทยอยเปนกิจการท่ีอยูภายใตการควบคุมของบริษัท  การควบคุมเกิดข้ึนเมื่อบริษัทมีอํานาจควบคุมท้ังทางตรง
หรือทางออมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทนั้น เพื่อไดมาซ่ึงประโยชนจาก
กิจกรรมของบริษัทยอย งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม นับแตวันท่ีมีการควบคุมจนถึง
วันท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
 
กองทุนรวม 
 
แมวาบริษัทจะถือหุนในกองทุนรวม ไทยพัฒนา 1 และกองทุนรวม ไทยพัฒนา 2 (“กองทุนรวม”) ท้ังทางตรง
และ ทางออมอยูรอยละ 20.04 และ 23.92 ตามลําดับ แตบริษัทมีการควบคุมกองทุนรวมดังกลาว เนื่องจากบริษัท
มีอํานาจในการควบคุมและตัดสินใจในกองทุนรวมดังกลาวผานกรรมการลงทุน ดังน้ันจึงถือวากองทุนรวม
ดังกลาวเปนบริษัทยอย 
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กิจการท่ีควบคุมรวมกัน 
 
กิจการท่ีควบคุมรวมกันเปนกิจการท่ีกลุมบริษัทมีสวนรวมในการควบคุมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจตามท่ีตกลงไวใน
สัญญา  งบการเงินรวมของกลุมบริษัทไดรวมสวนแบงกําไรหรือขาดทุนของกิจการท่ีควบคุมรวมกันตามวิธีสวน
ไดเสีย นับแตวันท่ีมีการรวมควบคุมจนถึงวันท่ีการรวมควบคุมส้ินสุดลง เมื่อผลขาดทุนท่ีกลุมบริษัทไดรับปน
จากกิจการท่ีควบคุมรวมกันมีจํานวนเกินกวาเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมรวมกัน  เงินลงทุนจะถูกทอนลงจน
เปนศูนยและหยุดรับรูสวนผลขาดทุน  เวนแตกรณีท่ีกลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรืออนุมานหรือ
ยินยอมท่ีจะชําระภาระผูกพันของกิจการท่ีควบคุมรวมกัน 
 

(ข) เงินตราตางประเทศ 
 
รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 
 
รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีในงบดุล แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาจะบันทึกในงบกําไรขาดทุน 

 
(ค) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผ่ือเรียก และเงินลงทุน
ระยะส้ันท่ีมีสภาพคลองสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซ่ึงจะตองชําระคืนเมื่อทวงถามถือเปนสวนหนึ่งของ
กิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด 
 

(ง) ลูกหน้ีการคาและลูกหนี้อื่น 
 
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น แสดงในราคาตามใบแจงหน้ีหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหน้ี และการคาดการณเก่ียวกับการชําระหน้ีใน
อนาคตของลูกคา ลูกหนี้จะถูกตัดจําหนายบัญชีเมื่อทราบวาเปนหนี้สูญ 
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(จ) สินคาคงเหลือ 
 
สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุน (วิธีเขากอน-ออกกอน) หรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 
 
บริษัทยอยแหงหน่ึงท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไอศกรีม ตีราคาสินคาคงเหลือในราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ย
เคลื่อนท่ี) หรือมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 
 
กลุมบริษัทต้ังคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง สําหรับสินคาท่ีเสื่อมคุณภาพ เสียหาย ลาสมัยและคางนาน 
 

(ฉ) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทยอย กองทุนรวมและกิจการท่ีควบคุมรวมกัน 
 
เงินลงทุนในบริษัทยอย กองทุนรวมและกิจการท่ีควบคุมรวมกัน ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชี
โดยใชวิธีราคาทุน วีธีการบันทึกบัญชีดังกลาวถือเปนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ซึ่งผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 24  สวนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในกิจการท่ี
ควบคุมรวมกันในงบการเงินรวมใชวิธีสวนไดเสีย 

 
เงินลงทุนในตราสารทุน 
 
ตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดจัดประเภทเปนหลักทรัพยเผื่อขายและแสดงในมูลคา
ยุติธรรม กําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพยไดบันทึกในสวนของผูถือหุนโดยตรง ยกเวนขาดทุนจากการ
ดอยคาของเงินลงทุนจะรับรูในงบกําไรขาดทุน  เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน จะรับรูผลกําไรหรือขาดทุนท่ีเคย
บันทึกในสวนของผูถือหุนโดยตรงเขาในงบกําไรขาดทุน 
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(ช) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 

สินทรัพยท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของกิจการ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา  ยกเวนท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณท่ีแสดงดวยราคาท่ีตีใหม ราคาท่ีตีใหมหมายถึงมูลคายุติธรรมซ่ึงกําหนดจากเกณฑการใชงาน
ของสินทรัพยท่ีมีอยูจริง ณ วันท่ีมีการตีราคาใหมหักดวยคาเส่ือมราคาสะสมท่ีคํานวณจากมูลคายุติธรรมน้ันและ
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย 

 
สินทรัพยท่ีตีราคาใหม 
 

การตีราคาใหมดําเนินการโดยผูประเมินอิสระอยางสมํ่าเสมอพอ เพื่อใหมั่นใจวาราคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ี
ไดรับการประเมินไมแตกตางอยางเปนสาระสําคัญจากมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีในงบดุล 
 
มูลคาของสินทรัพยสวนท่ีตีเพิ่มข้ึนจะบันทึกไปยังสวนของผูถือหุนภายใต “สวนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย” ยกเวนกรณีท่ีเคยประเมินมูลคาของสินทรัพยลดลงและรับรูขาดทุนในงบกําไรขาดทุนแลว จะบันทึก
เฉพาะสวนท่ีตีมูลคาเพ่ิมในครั้งหลังเกินกวาสวนท่ีเคยบันทึกมูลคาลดลงของสินทรัพยช้ินเดียวกัน ในกรณีท่ี
มูลคาของสินทรัพยลดลงจากการตีราคาใหมจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนสําหรับมูลคาท่ีลดลงเฉพาะจํานวนท่ี
ลดลงมากกวาสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยท่ีเคยบันทึกไวครั้งกอนในสวนของผูถือหุนของสินทรัพย  
ช้ินเดียวกันนั้น 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณสวนใหญของบริษัทและบริษัทยอยบางแหงบันทึกในราคาประเมิน โดยผูประเมินราคา
อิสระ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ีซื้อมาภายหลังการประเมินราคารวมท้ังท่ีดิน อาคารและอุปกรณของบริษัทยอย
แหงอื่น ๆ บันทึกในราคาทุน บริษัทและบริษัทยอยเหลาน้ีมีนโยบายท่ีจะประเมินราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ
ใหม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ีไดเคยมีการตีราคาใหมแลวอยางมี
นัยสําคัญ 
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คาเสื่อมราคา 
 
คาเส่ือมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน คํานวณโดยวิธี เสนตรงตามเกณฑอายุการใชงาน
โดยประมาณของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยแสดงไดดังน้ี 
 
อาคารและสวนปรับปรุง 5 - 40 ป 
เครื่องตกแตงติดต้ังและเครื่องใชสํานักงาน 5 - 12.5 ป 
เครื่องจักรและอุปกรณ 5 - 10 ป 
ยานพาหนะ 5 - 10 ป 
 
อาคารและอุปกรณท่ีแสดงในราคาท่ีตีเพิ่มตัดคาเส่ือมราคาโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานท่ีเหลืออยู อาคาร
และสวนปรับปรุงอาคารเชาตัดคาเส่ือมราคาตามอายุของสัญญาเชา และเครื่องใชในการดําเนินกิจการโรงแรม 
ตัดจําหนายเปนรายจายตามวิธีสินคาคงเหลือราคาทุน 

 
กลุมบริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ีอยูระหวางการกอสราง 
 

(ซ) สิทธิการเชา 
 
สิทธิการเชาบันทึกบัญชีในราคาประเมินท่ีประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระยกเวนสิทธิการเชาของบริษัทยอย
แหงหน่ึงซ่ึงบันทึกในราคาทุน บริษัทมีนโยบายท่ีจะประเมินราคาเชาใหม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรม
ของสิทธิการเชาท่ีไดเคยมีการตีราคาใหมแลวตางจากราคาตามบัญชีอยางมีนัยสําคัญ 
 
คาตัดจําหนาย 
 
สิทธิการเชาอาคารตัดบัญชีเปนคาใชจายโดยวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญาเชาท่ีเหลืออยู 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
 

 22 

(ฌ) คาความนิยม 
 
คาความนิยมจากการรวมธุรกิจ ไดแกตนทุนการไดมาซ่ึงเงินลงทุนท่ีสูงกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิท่ี
ไดมาจากการลงทุนในหุนของกลุมบริษัท  คาความนิยมติดลบจากการรวมธุรกิจไดแกมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยสุทธิของหุนทุนท่ีซื้อโดยกลุมบริษัทในสวนท่ีเกินกวาตนทุนการไดมาซ่ึงเงินลงทุน 
 
คาความนิยมและคาความนิยมติดลบแสดงในราคาทุนหักดวยคาตัดจําหนายสะสมและขาดทุนจากการดอยคาใน
งบการเงินรวม  ในงบการเงินเฉพาะบริษัท คาความนิยมและคาความนิยมติดลบท่ีเกิดจากการซ้ือหุนทุนใน 
บริษัทยอย ไดรวมไวในเงินลงทุน 
 
คาความนิยมสวนท่ียังไมตัดจําหนายของเงินลงทุนท่ีไดจําหนายออกไป ไดรวมในกําไรหรือขาดทุนจากการ
จําหนายเงินลงทุน 
 
คาตัดจําหนาย 
 
คาความนิยมและคาความนิยมติดลบ จะถูกตัดจําหนายนับจากวันท่ีเริ่มกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจเปน
ระยะเวลา 10 ป  
 

(ญ) การดอยคา 
 
ยอดสินทรัพยตามบัญชีของกลุมบริษัทไดรับการทบทวน ณ ทุกวันท่ีในงบดุลวา มีขอบงช้ีเรื่องการดอยคาหรือไม  
ในกรณีท่ีมีขอบงช้ี  จะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยท่ีคาดวาจะไดรับคืน 
 
ขาดทุนจากการดอยคา รับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิด
เงินสด สูงกวามูลคาท่ีจะไดรับคืน  ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในงบกําไรขาดทุนเวนแตเมื่อมีการกลับรายการ
การประเมินมูลคาของสินทรัพยเพิ่มของสินทรัพยช้ินเดียวกันท่ีเคยรับรูในสวนของผูถือหุนและมีการดอยคาใน
เวลาตอมา  ในกรณีนี้ใหรับรูในสวนของผูถือหุน 
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เม่ือมีการลดลงในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งไดบันทึกในสวนของผูถือหุน และมีความ
ชัดเจนวาสินทรัพยดังกลาวมีการดอยคา  ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในสวนของผูถือหุนจะถูกบันทึกในงบกําไร
ขาดทุนโดยไมตองปรับกับสินทรัพยทางการเงินดังกลาว  ยอดขาดทุนท่ีบันทึกในงบกําไรขาดทุนเปนผลตาง
ระหวางราคาทุนท่ีซื้อกับมูลคายุติธรรมในปจจุบันของสินทรัพย  หักขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทาง
การเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรูแลวในงบกําไรขาดทุน 
 
การคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 
 
มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยหมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย หรือมูลคาจากการใชของสินทรัพย 
แลวแตมูลคาใดจะสูงกวา  ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพย  ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรับ
ในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึงภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาท่ีอาจประเมิน
ไดในตลาดปจจุบัน  ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีตอสินทรัพย  สําหรับสินทรัพยท่ีไมกอใหเกิดกระแส
เงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื่น ใหพิจารณามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนรวมกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิด
เงินสดท่ีสินทรัพยนั้นมีความเก่ียวของดวย 
 
การกลับรายการดอยคา 
 
ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชในการคํานวณมูลคาท่ีคาดวา
จะไดรับคืน 
 
ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเพ่ือใหมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชี
ภายหลังหักคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนาย เสมือนหนึ่งไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน 
 

(ฎ) เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 
 
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่นแสดงในราคาทุน 
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(ฏ) ประมาณการหนี้สิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรูในงบดุลก็ตอเมื่อกลุมบริษัทมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันหรือท่ีกอ
ตัวข้ึนอันเปนผลมาจากเหตุการณจากอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
จะตองถูกจายไปเพ่ือชําระภาระหน้ีสินดังกลาว  และสามารถประมาณจํานวนภาระหนี้สินไดอยางนาเช่ือถือ  ถา
ผลกระทบดังกลาวมีจํานวนท่ีเปนสาระสําคัญ ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจาย
ในอนาคตโดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบันกอนคํานึงภาษีเงินได  เพื่อใหสะทอนจํานวนท่ีอาจประเมินไดใน
ตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีตอหนี้สิน 
 

(ฐ) รายได 
 
รายไดท่ีรับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มหรือภาษีขายอื่นๆ และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา 
 
การขายสินคาและใหบริการ 
 
รายไดจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเม่ือไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาท่ีมีนัยสําคัญ
ไปใหกับผูซื้อแลว  และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาท่ีขายไปแลวนั้นหรือมี
ความไมแนนอนท่ีมีนัยสําคัญในการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคาหรือใหบริการน้ัน ไมอาจวัด
มูลคาของจํานวนรายไดและตนทุนท่ีเกิดข้ึนไดอยางนาเช่ือถือ หรือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนท่ีจะตองรับ
คืนสินคา 

 
รายไดในกิจการโรงแรมจากคาหอง คาอาหารและเครื่องด่ืม และรายไดคาบริการอื่น บันทึกเปนรายไดเม่ือแขก
เขาพักในหอง มีการขายอาหารและเครื่องด่ืมและเม่ือมีการใหบริการแลว 
 
รายไดในกิจการรานอาหารและเครื่องด่ืมจากธุรกิจอาหารบริการดวน บันทึกเปนรายไดเมื่อมีการขายอาหารและ
เครื่องด่ืมใหกับผูซื้อแลว 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
 

 25 

ดอกเบ้ียรับและเงินปนผลรับ 
 
ดอกเบ้ียรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑคงคาง  เงินปนผลรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนในวันท่ีกลุมบริษัท
มีสิทธิไดรับเงินปนผล 
 

(ฑ) รายไดรอตัดบัญชี 
 
บริษัทและบริษัทยอยแหงหน่ึงรับรูรายไดคาธรรมเนียมบัตรสมาชิกรายปเปนรายไดโดยวิธเีสนตรงตามอายุของ
บัตรสมาชิก 
 
บริษัทยอยบางแหงรับรูคาเชาและคาบริการและเงินสนับสนุนเปนรายไดรอตัดบัญชีและทยอยรับรูเปนรายได
โดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญา 
 

(ฒ) คาใชจาย 
 
สัญญาเชาดําเนินงาน 
 

รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา ประโยชนท่ี
ไดรับตามสัญญาเชาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเปนสวนหนึ่งของคาเชาท้ังส้ินตามสัญญา 

 
รายจายทางการเงิน 
 

ดอกเบ้ียจายและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกในงบกําไรขาดทุนในงวดท่ีคาใชจายดังกลาวเกิดข้ึน  ยกเวน
ในกรณีท่ีมีการบันทึกเปนตนทุนสวนหนึ่งของสินทรัพย อันเปนผลมาจากการใชเวลายาวนานในการจัดหา 
กอสราง หรือการผลิตสินทรัพยดังกลาวกอนท่ีจะนํามาใชเองหรือเพื่อขาย 
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(ณ) ภาษีเงินได 
 
ภาษีเงินไดจากกําไรสําหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบัน ภาษีเงินไดรบัรูในงบกําไรขาดทุนเวนแตในสวนท่ี
เกี่ยวกับรายการท่ีบันทึกในสวนของผูถอืหุน 
 
ภาษีเงินไดปจจุบัน 
 

ภาษีเงินไดปจจุบันไดแกภาษีท่ีคาดวาจะจายชําระโดยคํานวณจากกําไรประจําปท่ีตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีท่ี
ประกาศใช ณ วันท่ีในงบดุล  ซึ่งเก่ียวกับรอบบัญชีท่ีคํานวณภาษีเงินไดตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเกี่ยวกับ
รายการในปกอนๆ 
 

4 รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 
กิจการท่ีเกี่ยวของกันไดแกบุคคลหรือกิจการตางๆ ท่ีมีความเก่ียวของกับกลุมบริษัทและบริษัท โดยการมีผูถือหุน
รวมกันหรือมีกรรมการรวมกัน รายการท่ีมีข้ึนกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันไดกําหนดข้ึนโดยใชราคาตลาด
หรือในราคาท่ีตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ 
 
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแตละรายการอธิบายไดดังตอไปนี้: 
 
รายการ นโยบายการกําหนดราคา   
ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจาย อิงตามดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 
คาบริหารจัดการ ตามสัญญาท่ีตกลงรวมกัน 
คาไฟฟา ราคาตลาด 
คาเชารับและคาเชาจาย ราคาตลาดและตามสัญญาท่ีตกลงรวมกัน 
คากอสราง ราคาตลาด 
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รายการท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 สรุป
ไดดังน้ี 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 
 (พันบาท) 

บริษัทยอย     

คาเชารับ - - 1,290 500 
ดอกเบ้ียรับ - - 106,225 34,310 
รายไดในการบริหารจัดการ - - 89,852 82,559 
รายไดอื่น - - - 425 
ดอกเบ้ียจาย - - 58,954 63,513 
คาใชจายอื่น - - 1,453 - 
     
กองทุนรวม     

กองทุนรวมไทยพัฒนา 2     
คาเชาจาย - - 110,000 91,667 
     
กิจการที่ควบคุมรวมกัน     

รายไดในการบริหารจัดการ 17,141 3,632 17,141 3,632 
รายไดอื่น 2,111 - - - 
ดอกเบ้ียรับ - 2,016 - 2,016 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 
บริษัทอื่น (พันบาท) 
(ผูถือหุนรวมและ/หรือกรรมการรวมกัน)     
คาเชารับ 14,279 14,279 - - 
รายไดในการบริหารจัดการ - 3,234 - 3,234 
รายไดคาเชาพ้ืนท่ี 16,076 16,637 16,076 16,637 
รายไดอื่น 21,431 22,447 - - 
คาเชาจาย 25,821 23,020 16,071 18,020 
คาไฟฟา 44,128 47,634 44,128 47,634 
คาใชจายในการบริหาร 31,449 32,545 6,442 6,986 
คากอสราง 356,177 348,083 - - 
 

ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549   
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 

 (พันบาท) 
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวของกัน        
บริษัทยอย -  -  42,008  29,929 
บริษัทอื่น 7,648  7,991  4,865  3,703 

รวม 7,648  7,991  46,873  33,632 
 

 อัตราดอกเบี้ย งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 2550 2549 2550  2549  2550  2549 
 (รอยละตอป) (พันบาท) 
เงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน        
บริษัทยอย          
บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบยรีสอรท จํากัด 5.25 5.50 -  -  608,000  595,000 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวลิด จํากัด 5.25 5.50 -  -  2,179,000  626,000 
บริษัท ทริปเปลไนน เดคคอร จํากดั - - -  -  81,176  - 
กิจการท่ีควบคุมรวมกัน          
บริษัท โรงแรมกะรนภูเก็ต จํากัด 6.5 - 5,000  -  5,000  - 
รวม   5,000  -  2,873,176  1,221,000 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมแกบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรบัแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2550 และ 2549 มีดังน้ี 
 
เงินใหกูยืมแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของกิจการ 

 2550  2549  2550  2549 
 (พันบาท) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม -  -  1,221,000  377,000 
เพิ่มข้ึน 5,000  115,000  1,832,926  1,253,500 
ลดลง -  (115,000)  (180,750)  (409,500) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 5,000  -  2,873,176  1,221,000 
        

 
เงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันจัดประเภทไดดังน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 
เงินใหกูยืมระยะสั้น 5,000  -  2,410,100  1,221,000 
เงินใหกูยืมระยะยาว -  -  463,076  - 
รวม 5,000  -  2,873,176  1,221,000 
 
เจาหน้ี – กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของกิจการ 

 2550  2549  2550  2549 
 (พันบาท) 
บริษัทยอย -  -  3,408  321 
บริษัทอื่น 2,569  4,991  28  12 
รวม 2,569  4,991  3,436  333 
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 อัตราดอกเบี้ย งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 2550 2549 2550  2549  2550  2549 
 (รอยละตอป) (พันบาท) 
เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน       
บริษัทยอย       
       
บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด 5.25 5.50 -  -  465,000 819,000 
บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จํากดั 5.25 5.50 -  -  32,000 58,000 
บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด   3.50 5.50 -  -  60,000 161,500 
บริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเมนท จํากดั 5.25 5.50 -  -  263,500 249,500 
รวม -  -  820,500 1,288,000 

 
หน้ีสินภายใตสัญญาขายฝาก 
 
ยอดคงเหลอืกบักองทุนรวมไทยพัฒนา 2 ถึงกําหนดจายดังน้ี 
 
 2550  2549 
   คาใชจาย      คาใชจาย   
 ยอดคงเหลือ  รอตัดบัญชี  สุทธิ  ยอดคงเหลือ  รอตัดบัญชี  สุทธิ 
 (พันบาท) 
ภายในระยะเวลาหนึ่งป 81,500  (5,661)  75,839  81,500  (5,661)  75,839 
            
ระยะเวลามากกวาหนึ่งปถึงหาป 326,000  (22,642)  303,358  326,000  (22,642)  303,358 
ระยะเวลามากกวาหาป 122,250  (5,523)  116,727  203,750  (11,184)  192,566 
 448,250  (28,165)  420,085  529,750  (33,826)  495,924 

รวม 529,750  (33,826)  495,924  611,250  (39,487)  571,763 
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สัญญาสําคัญที่ทํากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 
สัญญาเชาระยะยาว 
 
บริษัท 
 
ในป 2535 บริษัทไดตออายุสัญญาเชาอาคารสําหรับการประชุมและจัดนิทรรศการกับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 
จํากัด (มหาชน)  เปนระยะเวลา 17 ป และจะส้ินสุดลงในวันท่ี 18 ธันวาคม 2551 ภายใตเงื่อนไขของสัญญาน้ี 
บริษัทไดจายคาตอบแทนใหแกผูใหเชาเปนจํานวนเงิน 115 ลานบาท ซึ่งบันทึกไวเปนสิทธิการเชาในงบดุล และ
จะตองจายคาเชารายปใหแกผูใหเชาปละ 1 ลานบาท คาเชารายปนี้จะเพ่ิมในอัตรารอยละ 5 ของคาเชาปท่ีผานมา 
บริษัทมีสิทธิท่ีจะขอตออายุสัญญาการเชาโดยจะตองแจงแกผูใหเชาเปนลายลักษณอักษรกอนส้ินสุดระยะเวลา
การเชา 
 
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 
 
บริษัทยอย 
 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จาํกัด 
 
เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2548 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด (“CWH”) ไดทําสัญญาเชาชวงท่ีดินและอาคารใน
สวนของโรงแรมจากกองทุนรวมธุรกิจไทย 4 เพื่อพัฒนาและใชประกอบการดําเนินธุรกจิเกี่ยวกับโรงแรมหรือ
ธุรกิจอื่นท่ีเกี่ยวของ CWH ตองจายคาเชาลวงหนาและคาเชารายปใหแกกองทุนตลอดอายุของสัญญาซ่ึงส้ินสุด
วันท่ี 22 ธันวาคม 2575 เปนจํานวนเงิน 1,188.75 ลานบาท ท้ังน้ี CWH ไดชําระคาเชาลวงหนาเมือ่ลงนามใน
สัญญาเปนจํานวนเงิน 275 ลานบาท 
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บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด 
 
เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2545 บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด (“CSBR”) ไดทําสัญญาจะซื้อจะขายอาคารกับ
กองทุนรวมไทยพัฒนา 1 (“กองทุนรวม”) ในราคาขายรวม 437 ลานบาท CSBR ตกลงขายอาคารโรงแรมพรอม
เฟอรนิเจอรท่ีใชในการประกอบธุรกิจโรงแรมใหแกกองทุนรวม CSBR ไดทําสัญญาเชาอาคารดังกลาวกลับคืน
จากกองทุนรวมตามสัญญาเชาอาคารลงวันท่ีเดียวกันเปนระยะเวลา 3 ป นับต้ังแตวันท่ีในสัญญา และสามารถตอ
สัญญาไดอีกคราวละ 3 ป  คาเชาสําหรับระยะเวลาการเชาท่ีตอออกไปจะเปนไปตามอัตราคาเชางวดสุดทาย 
กอนท่ีจะมีการตออายุสัญญาเชา เวนแตจะมีการพิจารณาปรับคาเชา และ/หรือตกลงเปลี่ยนแปลงแกไขสัญญาเปน
อยางอื่น อัตราคาเชาท่ีปรับสามารถปรับเพ่ิมข้ึนหรือลดลงไดจะตองไมเกิน 15% ของคาเชาเฉลี่ยของปท่ีผานมา 
CSBR ผูกพันท่ีจะจายคาเชาปละ 2 งวด ในอัตรางวดละ 150 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 14) 
 
อยางไรก็ตาม CSBR และกองทุนรวมไดตกลงปรับลดคาเชาลงจากเดิมอัตรางวดละ 150 ลานบาท เปน 127.5 
ลานบาท โดยมีผลต้ังแตงวดท่ีมีกําหนดชําระเงินต้ังแตวันท่ี 30 กันยายน 2547 เปนตนไป 
 
เม่ือวันท่ี 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 ในวันทําสัญญาดังกลาว 
กองทุนรวมตกลงชําระคาเชาท่ีดินตลอดอายุสัญญาเปนจํานวน 910 ลานบาท ใหแก CSBR   ภายใตสัญญาน้ี
กองทุนรวมในฐานะเจาของกรรมสิทธิในอาคารโรงแรม ซึ่งต้ังอยูบนท่ีดินท่ีเชาตามสัญญานี้ตกลงจะขายอาคาร
โรงแรมดังกลาวใหแก CSBR พรอมเฟอรนิเจอรท่ีมีอยูในอาคารโรงแรมในวันท่ีมีการโอนกรรมสิทธิในอาคาร
โรงแรม   โดยจะดําเนินการโอนกรรมสิทธิในอาคารโรงแรมใหแก CSBR ก็ตอเมื่อ CSBR ไดผอนชําระราคา  
ซื้อคืนอาคารโรงแรมพรอมเฟอรนิเจอรใหแกกองทุนรวมตามท่ีระบุไวในสัญญาเรียบรอยแลว 
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ท้ังน้ีกองทุนรวมไดวาจาง CSBR ใหเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยเหลาน้ีตามสัญญาวาจางผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยลงวันท่ี 12  ธันวาคม 2545 เปนระยะเวลา 15 ป นับแตวันท่ีในสัญญา  กองทุนรวมตกลงจาย
คาตอบแทนสําหรับการบริหารอสังหาริมทรัพยใหแก CSBR เปนจํานวนเงินงวดละ 1.5 ลานบาท เปนจํานวน 2 
งวด ในแตละป  ภายใตสัญญาดังกลาว CSBR ตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆท่ีระบุไวในสัญญาฉบับนี้ เชนการ
ดํารงอัตราสวนจํานวนรวมของหน้ีสินตอจํานวนรวมของสวนของผูถือหุนใหอยูในสัดสวนไมเกินกวา 2 : 1             
ตามรายละเอียดการคํานวณตามท่ีระบุไวในสัญญา และดํารงอัตราสวนจํานวนรวมดวยมูลคาหนวยลงทุน
ประเภท ก ของกองทุนรวมตอมูลคาการประเมินราคาตลาดของโรงแรม CSBR ใหไมสูงกวา 0.65 : 1 และอื่นๆ 
 
เพื่อเปนหลักประกันการชําระหน้ีและปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ CSBR ตกลงจํานองท่ีดินอันเปนท่ีต้ังของทรัพยท่ี
เชา ดังกลาว และใหบริษัท โรงแรม เซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) จัดทําหนังสือรับรองการชําระหน้ีและการ
ปฏิบัติตามสัญญาเชาอาคาร และสัญญาบริหารอสังหาริมทรัพย 
 
โรงแรมเซ็นทรัลวงศอมาตยบีชรีสอรท พัทยา 
 
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 อัตราคาเชาน้ีใชบังคับสําหรับระยะเวลาการ
เชาต้ังแตวันท่ีลงนามในสัญญาจนถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2550 หลังจากน้ันคูสัญญาจะพิจารณาปรับคาเชาตาม
ความเหมาะสม  คาเชางวดแรกมีกําหนดชําระในวันท่ี 26 สิงหาคม 2547 เพื่อเปนคาเชาสําหรับระยะเวลาการเชา
ต้ังแตวันท่ี 23 ธันวาคม 2546 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2547 และงวดถัดไปจะมีกําหนดชําระในวันทําการท่ีสามกอน
สิ้นเดือนกุมภาพันธ และเดือนสิงหาคมในแตละป  คาเชางวดสุดทายจะชําระในวันท่ีสัญญาน้ีระงับหรือสิ้นสุดลง 
ในจํานวนเงินซึ่งคิดคํานวณตามจํานวนวันท่ีเกิดข้ึนจริงนับต้ังแตวันถัดจากกําหนดวันชําระคาเชาในงวดกอน
หนาจนถึงวันท่ีสัญญาน้ีสิ้นสุดลง (ดูหมายเหตุ 14) 
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นอกจากนี้ CHBR ตกลงท่ีจะดําเนินการกอสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสรางอื่นใดบนทรัพยท่ีเชา เพื่อเปนการเพิ่ม
มูลคา ท่ีดินและอาคารโรงแรมเปนการตอบแทนการท่ีกองทุนตกลงให CHBR เชาทรัพยท่ีเชา และภายหลังจากป
ท่ีหน่ึงนับจากวันเริ่มตนของระยะเวลาการเชา CHBR ตกลงท่ีจะซอมแซมใหญ และ/หรือพิจารณาปรับปรุง
อาคารโรงแรม เพ่ือปรับปรุงมูลคาของทรัพยท่ีเชาใหดีข้ึนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจโรงแรม 
 
เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2549 บริษัทไดทําสัญญาโอนสิทธิการเชากับ CHBR และกองทุน โดยบริษัทไดรับโอนสิทธิ
การเชารวมถึงหนาท่ีความรับผิดชอบตามสัญญาเชาท่ีดินพรอมอาคารดังกลาว 
 
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 
 
ณ วันท่ี 18 ธันวาคม 2546 ผูขายฝากท้ังสองรายไดทําหนังสือสละสิทธิในการไถคืนทรัพยท่ีขายฝากใหแกบริษัท    
เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด และบริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) 
 
เพื่อเปนหลักประกันการชําระหน้ีและปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้บริษัทไดออกหนังสือรับรองการชําระหน้ีของ
บริษัท เซ็นทรัล หัวหินบีชรีสอรท จํากัด กับกองทุนรวมไทยพัฒนา 2 

 
เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2549 บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด ไดทําหนังสือสละสิทธิในการไถคืนทรัพยท่ี
ขายฝากใหแกบริษัทแตเพียงผูเดียว 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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สัญญาบริการระยะยาว 
 
บริษัท 
 
เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2547 บริษัทไดทําสัญญาคาตอบแทนการจัดการกับบริษัทยอย โดยสัญญาดังกลาวมีผล
บังคับใชต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2547 คาตอบแทนการจัดการดังกลาวกําหนดชําระเปนรายไตรมาสท้ังน้ีคูสัญญามี
สิทธิท่ีจะทําการแกไขหรือเพ่ิมเติมหรือลดงานท่ีดําเนินการน้ี หรือเพิ่มหรือลดเงินคาตอบแทนโดยจะตองทําความ
ตกลงเปนหนังสือ  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 
- บริษัทไดทําสัญญาคาตอบแทนการจัดการสําหรับบริษัทยอยแปดแหงในกลุมโรงแรมเพ่ือบริหารงานกิจการ

โรงแรม  ภายใตสัญญาดังกลาวบริษัทจะไดรับคาตอบแทนการจัดการในอัตราเปนรอยละท่ีกําหนดไวใน
สัญญาของรายไดสุทธิจากการใหบริการ โดยแยกเปนคาบริหารจัดการและคาจัดการการตลาด 

 
- บริษัทไดทําสัญญาการจัดการดานการตลาดกับบริษัทยอยอีกหนึ่งแหงในกลุมโรงแรม  ภายใตสัญญา

ดังกลาวบริษัทจะไดรับคาตอบแทนเฉพาะการจัดการดานการตลาดในอัตราเปนรอยละท่ีกําหนดไวใน
สัญญาของรายไดสุทธิจากการใหบริการ 
 

- บริษัทไดทําสัญญาคาตอบแทนการบริหารงานกับบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) สําหรับ
การบริหารงานของ CRG ภายใตสัญญาดังกลาวบริษัทจะไดรับคาตอบแทนการจัดการเปนจํานวนเงินคงท่ี
เปนรายเดือน 

 
เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2549 และวันท่ี 26 พฤษภาคม 2549 บริษัทไดทําสัญญาการจัดการกับบริษัท โรงแรมกะรน
ภูเก็ต จํากัด และ บริษัท โรงแรมกะตะภูเก็ต จํากัด เพื่อใหบริการบริหารงานโรงแรมเปนระยะเวลา 5 ป สัญญา
สิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2554 และเดือนพฤษภาคม 2554 ตามลําดับ สัญญาดังกลาวตออายุอัตโนมัติไดอกี 5 ป 
ภายใตสัญญาดังกลาว บริษัทจะไดรับคาตอบแทนการจัดการในอัตราท่ีกําหนดไวในสัญญา 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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บริษัทยอย 
 
บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด (“CHBR”) ไดทําสัญญาการจัดการกับบริษัท เอเอพีซี (ประเทศไทย) 
จํากัด ภายใตเงื่อนไขของสัญญาการจัดการ คูสัญญาจะใหบริการดานการจัดการและบริหารกิจการโรงแรมของ 
CHBR และ CHBR ตกลงท่ีจะจายคาธรรมเนียมการจัดการ โดยคํานวณตามวิธีการท่ีระบุไวในสัญญา สัญญามี
อายุจนถึงเดือนมิถุนายน 2551 และสามารถตออายุไดอัตโนมัติอีก 1 ป 
 
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 
 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จํากัด (“CSH”) ไดทําสัญญาใหเชาและใหบริการกับบริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล 
จํากัด   มีกําหนดเวลา 30 ป สิ้นสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2567 โดยบริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด ไดตกลงเชา
สวนหนึ่งของอาคารของ CSH เพ่ือใชประกอบกิจการศูนยการคา โดย CSH มีรายไดรวมประมาณ 428 ลานบาท 
ตลอดอายุของสัญญา 

 
สัญญาสิทธิ 
 
บริษัท 
 
บริษัทไดทําสัญญาสิทธิกับบริษัท เอเอพีซี (ประเทศไทย) โดยอนุญาตใหบริษัทเปนผูดําเนินกิจการโรงแรม
ภายใตช่ือ “โซฟเทล” จนถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 และเพื่อเปนการตอบแทนสิทธิดังกลาว บริษัทตกลงจะจาย
คาธรรมเนียมสิทธิโดยคํานวณจากรายไดคาหองพักตามอัตรารอยละท่ีระบุในสัญญา 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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บริษัทยอย 
 
บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จํากัด (“CSH”) ไดทําสัญญาสิทธิกับบริษัท เอเอพีซี (ประเทศไทย) จํากัด โดย
อนุญาตให CSH เปนผูดําเนินกิจการโรงแรมภายใตช่ือ “โนโวเทล”  จนถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2551   เพื่อเปนการ
ตอบแทนสิทธิดังกลาว CSH ตกลงจะจายคาธรรมเนียมสิทธิโดยคํานวณจากรายไดคาหองพักตามอัตรารอยละท่ี
ระบุในสัญญา 
 
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 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 
 (พันบาท) 

ภาระผูกพันจากสัญญาเชาดําเนินงาน        

ภายในระยะเวลาหน่ึงป 253,843  241,738  -  - 
ระยะเวลามากกวาหน่ึงปถึงสามป 220,614  213,683  -  - 
ระยะเวลามากกวาสามป 26,372  26,484  -  - 

รวม 500,829  481,905  -  - 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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ภาระค้ําประกันตามสัญญาระหวางกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 
บริษัท 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทไดคํ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร วงเงินการขอเปดเลตเตอรออฟเครดิต
และการคํ้าประกันตาง ๆ ของบริษัทยอยบางแหงตอธนาคารในประเทศหลายแหงเปนจํานวนเงินรวม 108 ลาน
บาท 

 
บริษัทไดคํ้าประกันการชําระหน้ีของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด (“CWH”) กับสถาบันการเงินแหงหน่ึง
ในวงเงินคํ้าประกันไมนอยกวา 2,350 ลานบาท ท้ังน้ีหากวา CWH มีหนี้เงินกูตามสัญญาคางชําระไมเกิน 1,000 
ลานบาท และไมไดตกเปนผูผิดนัดตามสัญญานี้ CWH มีสิทธิขอยกเลิกภาระคํ้าประกันดังกลาวได ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2550 CWH ยังไมไดเบิกเงินกูตามสัญญางวดแรก 
 

5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 
 (พันบาท) 
เงินฝากธนาคารและเงินสด 113,087 74,602 6,722 4,028 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคลองสูง - - - - 

รวม 113,087 74,602 6,722 4,028 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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6 ลูกหน้ีการคา 
 
การวิเคราะหอายุของลูกหนี้การคาดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 
 (พันบาท) 
ยังไมครบกําหนดชําระ 257,659 215,570 59,618 63,488 
เกินกําหนดชําระ :     
 นอยกวา 3 เดือน 64,094 58,567 4,200 1,850 
 3 - 6 เดือน 8,264 8,399 2,356 910 
 6 - 12 เดือน 3,563 13,111 2,152 445 
 มากกวา 12 เดือน 3,556 1,189 593 474 

 337,136 296,836 68,919 67,167 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (578) (805) (389) (474) 

สุทธ ิ 336,558 296,031 68,530 66,693 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสินเช่ือแกลูกคาของกลุมบริษัทมีระยะเวลาต้ังแต 15 วันถึง 30 วนั 
 

7 สินคาคงเหลือ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 
 (พันบาท) 
อาหารและเครื่องด่ืม 147,799  143,701  7,364  7,362 
วัสดุสิ้นเปลืองใชในการดําเนินงาน 78,036  64,291  2,512  3,394 
อื่นๆ 12,879  9,470  200  182 
 238,714  217,462  10,076  10,938 
หัก คาเผื่อสินคาลาสมัย (1,102)  (2,554)  -  - 

รวม 237,612  214,908  10,076  10,938 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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8 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 
 (พันบาท) 

เงินจายลวงหนาใหผูขายวัตถุดิบ 24,270 24,270 - - 
ลูกหนี้กรมสรรพากร 183,602 118,171 - 12 
คาใชจายจายลวงหนา 24,359 21,055 19,232 13,807 
ภาษีเงินไดจายลวงหนา 3,843 3,843 3,843 3,843 
ภาษีเงินไดถูกหกั ณ ท่ีจาย 6,257 5,483 5,514 4,718 
อื่น ๆ 59,631 53,967 27,759 15,361 

รวม 301,962 226,789 56,348 37,741 

 
9 เงินลงทุนในบริษัทยอย กองทนุรวม และกิจการที่ควบคุมรวมกัน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 
 (พันบาท) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 186,449  -  4,659,078  4,291,426 
ซื้อเงินลงทุน -  240,000  250  395,280 
สวนแบงขาดทุนสุทธิจากการลงทุน        
   ตามวิธีสวนไดเสีย (28,161)  (53,551)  -  - 
รับคืนมูลคาหนวยลงทุนในกองทุนรวม -  -  (37,419)  (27,708) 
โอนประเภทเงนิลงทุน -  -  -  80 
คาเผื่อการดอยคา -  -  (210,000)  - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 158,288  186,449  4,411,909  4,659,078 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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เงินลงทุนในบริษัทยอย กองทุนรวม และกิจการที่ควบคุมรวมกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 และเงินปนผลรับสําหรับแตละปมีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม 
 สัดสวนความเปนเจาของ  ทุนชําระแลว  วิธีสวนไดเสีย  เงินปนผลรับ 

 2550  2549  2550  2549  2550  2549  2550  2549 

 (รอยละ)  (พันบาท) 

กิจการที่ควบคุมรวมกัน                

บริษัท โรงแรมกะรนภูเก็ต จํากัด 50.0  50.0  360,000  360,000  98,407  129,546  -  - 
บริษัท โรงแรมกะตะภูเก็ต จํากัด 50.0  50.0  120,000  120,000  59,881  56,903  -  - 

รวม     480,000  480,000  158,288  186,449  -  - 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดสวนความเปนเจาของ  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  เงินปนผลรับ 

 2550  2549  2550  2549  2550  2549  2550  2549 

 (รอยละ)  (พันบาท) 

บริษัทยอย                

บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด 100.0  100.0  250,000  250,000  394,383  394,383  120,000  - 
บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จํากัด 100.0  100.0  150,000  150,000  189,000  189,000  -  - 
บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบยรีสอรท จํากัด 100.0  100.0  500,000  500,000  500,000  500,000  -  - 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด 100.0  100.0  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  -  - 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเกาะกูด จํากัด 100.0  100.0  120,000  120,000  120,000  120,000  -  - 
บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด 63.9  63.9  185,000  185,000  198,906  198,906  165,635  59,155 
บริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเมนท 
จํากัด 

100.0  100.0  1,000,000  1,000,000  999,999  999,999  -  - 

บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด 100.0  100.0  620,000  620,000  669,607  669,607  200,000  40,052 
บริษัท ทริปเปลไนน เดคคอร จํากัด 100.0  -  250  -  250  -  -  - 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
 

 

 43

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดสวนความเปนเจาของ  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  เงินปนผลรับ 

 2550  2549  2550  2549  2550  2549  2550  2549 

 (รอยละ)  (พันบาท) 

กองทุนรวม                

กองทุนรวมไทยพัฒนา 1 20.04  20.04  1,350,000  1,350,000  183,534  201,533  124,693  119,044 
กองทุนรวมไทยพัฒนา 2 23.83  23.83  815,000  815,000  126,230  145,650  83,631  44,612 
                
กิจการที่ควบคุมรวมกัน                

บริษัท โรงแรมกะรนภูเก็ต จํากัด 50.0  50.0  360,000  360,000  180,000  180,000  -  - 
บริษัท โรงแรมกะตะภูเก็ต จํากัด 50.0  50.0  120,000  120,000  60,000  60,000  -  - 

รวม     6,470,250  6,470,000  4,621,909  4,659,078  693,959  262,863 

หัก คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน         (210,000)  -     

สุทธิ         4,411,909  4,659,078     

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 

 งบการเงินรวม 

       เครื่องตกแตง    เครื่องใชใน         

   สวนปรับปรุง  อาคารและ  ติดตั้งและ  เครื่องจักร  การดําเนินงาน  สวนปรับปรุง    งานระหวาง   

 ที่ดิน  ที่ดิน  สวนปรับปรุง  เครื่องใช  และอุปกรณ  กิจการโรงแรม  อาคารเชา  ยานพาหนะ  กอสราง  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน / ราคาประเมินใหม           

ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 2,019,296 44,961 4,182,909 1,381,106 1,813,225 107,240 66,630 119,178 1,477,524 11,212,069 
เพิ่มขึ้น  2,019 253,584 136,032 147,859 29,394 658 23,082 1,423,351 2,015,979 
โอน   - 158,703 900,920 74,581 271,583 (179) 278 29,008 (1,434,894) - 
จําหนาย - - (128,257) (41,688) (28,694) (16,819) - (3,955) (280) (219,693) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  2,019,296 205,683 5,209,156 1,550,031 2,203,973 119,636 67,566 167,313 1,465,701 13,008,355 
   และ 1 มกราคม 2550           
เพิ่มขึ้น 13,441 1,009 169,152 127,717 108,218 61,995 2,994 25,603 2,015,087 2,525,216 
โอนจากเงินจายลวงหนาคาที่ดนิ 81,426 - - - - - - - - 81,426 
โอน   - 127 1,222,799 49,708 582,802 (289) 20,424 6,409 (1,881,980) - 
จําหนาย (1,684) (46) (23,556) (33,911) (37,169) (16,089) (11,994) (1,620) (707) (126,776) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 2,112,479 206,773 6,577,551 1,693,545 2,857,824 165,253 78,990 197,705 1,598,101 15,488,221 

           



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
 

 

 45

 
 งบการเงินรวม 

       เครื่องตกแตง    เครื่องใชใน         

   สวนปรับปรุง  อาคารและ  ติดตั้งและ  เครื่องจักร  การดําเนินงาน  สวนปรับปรุง    งานระหวาง   

 ที่ดิน  ที่ดิน  สวนปรับปรุง  เครื่องใช  และอุปกรณ  กิจการโรงแรม  อาคารเชา  ยานพาหนะ  กอสราง  รวม 

 (พันบาท) 

คาเสื่อมราคาสะสม           

ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 - 28,432 2,270,640 1,077,497 1,397,647 - 34,323 75,406 - 4,883,945 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 21,560 303,160 116,374 156,669 - 11,628 23,694 - 633,085 
โอน   - - - (73) 100 - - (27) - - 
จําหนาย - - (81,322) (39,307) (27,029) - - (4,094) - (151,752) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549           
   และ 1 มกราคม 2550 - 49,992 2,492,478 1,154,491 1,527,387 - 45,951 94,979 - 5,365,278 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 22,054 356,017 132,465 189,268 - 10,563 24,921 - 735,288 
โอน   - - (573) (2,924) 3,495 - - 2 - - 
จําหนาย - - (14,273) (33,261) (35,290) - (11,966) (1,139)  (95,929) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 - 72,046 2,833,649 1,250,771 1,684,860 - 44,548 118,763 - 6,004,637 

           



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
 

 

 46

 
 งบการเงินรวม 

       เครื่องตกแตง    เครื่องใชใน         

   สวนปรับปรุง  อาคารและ  ติดตั้งและ  เครื่องจักร  การดําเนินงาน  สวนปรับปรุง    งานระหวาง   

 ที่ดิน  ที่ดิน  สวนปรับปรุง  เครื่องใช  และอุปกรณ  กิจการโรงแรม  อาคารเชา  ยานพาหนะ  กอสราง  รวม 

 (พันบาท) 

คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย           

ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 - - 6,164 215 - - - - - 6,379 
เพิ่มขึ้น - - 5,113 10 1,490 - - - - 6,613 
จําหนาย - - - - - - - - - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549           
   และ 1 มกราคม 2550 - - 11,277 225 1,490 - - - - 12,992 
เพิ่มขึ้น - - 105 - - - - - - 105 
จําหนาย - - - (62) (1,490) - - - - (1,552) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 - - 11,382 163 - - - - - 11,545 

           

มูลคาสุทธิทางบญัชี           

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 2,019,296 155,691 2,705,401 395,315 675,096 119,636 21,615 72,334 1,465,701 7,630,085 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 2,112,479 134,727 3,732,520 442,611 1,172,964 165,253 34,442 78,942 1,598,101 9,472,039 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

       เครื่องตกแตง    เครื่องใชใน         

     อาคารและ  ติดตั้งและ  เครื่องจักร  การดําเนินงาน  สวนปรับปรุง    งานระหวาง   

   ที่ดิน  สวนปรับปรุง  เครื่องใช  และอุปกรณ  กิจการโรงแรม  อาคารเชา  ยานพาหนะ  กอสราง  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน / ราคาประเมินใหม           

ณ วันที่ 1 มกราคม 2549  - 1,098,585 487,148 528,889 34,001 66,630 63,808 29,043 2,308,104 
เพิ่มขึ้น  772,117 180 5,103 10,232 9,682 657 3,195 149,926 951,092 
โอน    - - 912 10,977 - 278 - (12,167) - 
จําหนาย  - - (2,715) (2,059) (6,212) - - - (10,986) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549           
   และ 1 มกราคม 2550  772,117 1,098,765 490,448 548,039 37,471 67,565 67,003 166,802 3,248,210 
เพิ่มขึ้น  - - 7,650 2,219 2,967 2,993 5,272 343,271 364,372 
โอน    - - 2,787 76,071 - 20,424 - (99,282) - 
จําหนาย  - - (2,701) (2,741) (3,767) (11,993) - - (21,202) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550  772,117 1,098,765 498,184 623,588 36,671 78,989 72,275 410,791 3,591,380 

           



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

       เครื่องตกแตง    เครื่องใชใน         

     อาคารและ  ติดตั้งและ  เครื่องจักร  การดําเนินงาน  สวนปรับปรุง    งานระหวาง   

   ที่ดิน  สวนปรับปรุง  เครื่องใช  และอุปกรณ  กิจการโรงแรม  อาคารเชา  ยานพาหนะ  กอสราง  รวม 

 (พันบาท) 

คาเสื่อมราคาสะสม           

ณ วันที่ 1 มกราคม 2549  - 958,551 446,661 453,895 - 34,322 48,892 - 1,942,321 
คาเสื่อมราคาสําหรับป  - 49,697 14,126 25,670 - 11,628 8,372 - 109,493 
โอน    - - - - - - - - - 
จําหนาย  - - (2,633)  (1,897) - - - - (4,530) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549           
   และ 1 มกราคม 2550  - 1,008,248 458,154 477,668 - 45,950 57,264 - 2,047,284 
คาเสื่อมราคาสําหรับป  - 45,454 13,029 27,579 - 10,563 5,933 - 102,558 
โอน    - - - - - - - - - 
จําหนาย  - - (2,564) (2,619) - (11,966) - - (17,149) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  - 1,053,702 468,619 502,628 - 44,547 63,197 - 2,132,693 

           
มูลคาสุทธิทางบญัชี           
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  772,117 90,517 32,294 70,371 37,471 21,615 9,739 166,802 1,200,926 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550  772,117 45,063 29,565 120,960 36,671 34,442 9,078 410,791 1,458,687 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทยอยสามแหงไดจํานองท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสราง ซึ่งมีมูลคาตามบัญชี     
เปนจํานวน 1,233 ลานบาท (2549: 1,277 ลานบาท) เปนหลักประกัน วงเงนิเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะยาว
กับสถาบันการเงินและกองทุนรวม  
 
อาคารโรงแรม สิ่งปลูกสราง และสวนติดต้ังเพ่ิมเติมของบริษัทยอยแหงหนึ่งคือ บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีช         
รีสอรท จํากัด ไดใหเปนกรรมสิทธิของการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท) ตามสัญญาเชาท่ีดิน อาคารและ
ทรัพยสินของโรงแรมรถไฟหัวหิน 
 
อาคารและอุปกรณซึ่งคิดคาเสื่อมราคาท้ังจํานวนแลว แตยังคงใชงานอยูมีราคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคา
สะสมดังน้ี 
 
 2550 2549 
 (พันบาท) 
กลุมบริษัท 2,578,211 2,305,597 
บริษัท 960,777 912,586 
 
การประเมินราคาของสินทรัพย 
 
กลุมบริษัทประเมินราคา ท่ีดิน อาคารและอุปกรณครั้งลาสุดในป 2547 โดยผูประเมินราคาอิสระ  การประเมิน
ราคาสวนใหญใชเกณฑราคาเปลี่ยนแทนหลังหักคาเส่ือมราคาสะสม  มูลคาท่ีตีเพิ่มแสดงไวในบัญชี “สํารอง  
การตีราคา” ภายใตสวนของผูถือหุน 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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11 สิทธิการเชา 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 
 (พันบาท) 
      
ราคาทุน / ราคาประเมิน 831,985 842,301 233,041  230,195 
หัก คาใชจายตัดบัญชีสะสม (441,996) (400,339) (216,116)  (196,346) 

สุทธ ิ 389,989 441,962 16,925  33,849 

      
คาตัดจําหนายระหวางป 28,655 31,713 9,611  9,611 

 
กลุมบริษัทประเมินราคาสิทธิการเชาครั้งลาสุดในป 2547 โดยผูประเมินราคาอิสระ  การประเมินราคาสวนใหญ
ใชวิธีหาอัตราผลตอบแทนของการลงทุน  มูลคาท่ีตีเพิ่มแสดงไวในบัญชี “สํารอง  การตีราคา” ภายใตสวนของ   
ผูถือหุน 
 

12 คาความนิยม 
 
 งบการเงินรวม 
 2550 2549 
 (พันบาท) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 120,644 135,404 
เพิ่มข้ึนระหวางป - - 
หัก ตัดจําหนายระหวางป (14,759) (14,760) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 105,885 120,644 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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13 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 
 (พันบาท) 

คาสิทธิแรกเริ่มรอตัดบัญชี 91,315  74,456  -  - 
ลูกหนี้ตามสัญญาตางตอบแทน 27,500  37,500  27,500  37,500 
เงินมัดจํา 179,677  162,163  3,157  3,258 
เงินจายลวงหนาคากอสราง 197,975  184,279  125,991  - 
เงินจายลวงหนาคาท่ีดิน 130,723  144,365  97,799  113,854 
คาสิทธิ์จายลวงหนา 26,497  28,182  -  - 
อื่นๆ 34,021  20,701  18,405  13,688 

รวม 687,708  651,646  272,852  168,300 

 
14 หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย 
 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 
 (พันบาท) 

สวนท่ีมีหลักประกัน 25,521  112,187  -  - 
สวนท่ีไมมีหลกัประกัน 1,133,817  909,150  958,639  653,459 

รวม 1,159,338  1,021,337  958,639  653,459 

 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีภาระดอกเบ้ียในอัตราตลาด 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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เงินกูยืมระยะยาว 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 
 (พันบาท) 

สวนท่ีมีหลักประกัน 490,000  490,000  -  - 
สวนท่ีไมมีหลกัประกัน 180,000  200,000  150,000  200,000 

รวม 670,000  690,000  150,000  200,000 

 
เงินกูยืมระยะยาวแยกแสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจายชําระไดดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 
 (พันบาท) 
ครบกําหนดภายในหนึ่งป  134,200  50,000  100,000  50,000 
        
ครบกําหนดหลังจาก 1 ป แตไมเกิน 5 ป 425,800  430,000  50,000  150,000 
ครบกําหนดหลังจาก 5 ป 110,000  210,000  -  - 

 535,800  640,000  50,000  150,000 

รวม 670,000  690,000  150,000  200,000 

 
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีภาระดอกเบ้ียในอัตราตลาด 
 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเงินกูยืมระยะยาวท่ีมีหลักประกัน ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2550 และ 2549 คํ้าประกันโดยท่ีดิน อาคารและอุปกรณของกลุมบริษัท ซึ่งมีราคาตามบัญชีเปนจํานวน 
1,018 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 (2549: 1,062 ลานบาท) 
 
บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญากับธนาคารในประเทศสามแหงเพ่ือรับวงเงินสินเช่ือระยะส้ันประเภทตางๆ  
ตามสัญญาบริษัทยอยจะไมจําหนาย จํานําหรือจํานองอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาท่ีมีอยูหรือท่ีจะมี           
ในอนาคตเปนจํานวนเกินกวาท่ีตกลงตามสัญญา โดยไมไดรับการยินยอมจากธนาคาร 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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หุนกู 
 
   งบการเงินรวม / 
   งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 อัตราดอกเบ้ีย  ครบกําหนด     
 (รอยละ)  ชําระ  2550  2549 
     (พันบาท) 
ครั้งท่ี 1/2548 5.73  30 ตุลาคม 2550  - 400,000 
ครั้งท่ี 2/2548 4.00  30 มิถุนายน 2550  - 300,000 
ครั้งท่ี 1/2549 6.13  20 กุมภาพันธ 2552  300,000 300,000 
ครั้งท่ี 1/2550 3.81  6 มิถุนายน 2552  1,200,000 - 
ครั้งท่ี 2/2550 4.22  6 มิถุนายน 2552  1,300,000 - 
     2,800,000 1,000,000 
หัก คาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญชี    (3,349) (1,139) 

สุทธ ิ     2,796,651 998,861 
หัก หุนกูท่ีถึงกําหนดเรียกคืนภายในหน่ึงป    - (699,182) 

หุนกูที่ถึงกําหนดเรียกคืนเกินกวาหน่ึงป    2,796,651 299,679 

 
หุนกูเหลาน้ีเปนหุนกูชนิดระบุช่ือ ประเภทไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน 
 
หุนกูเหลาน้ีมีขอจํากัดเก่ียวกับการรักษาอัตราสวนทางการเงิน การจายเงินปนผล การลดทุนชําระแลว การจํานํา 
การจํานองสินทรัพยและการจําหนายสินทรัพยท่ีประกอบธุรกิจท่ีสําคัญ 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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สวนของผูถือหนวยลงทุนในกองทุนรวม 
 งบการเงินรวม 
 2550 2549 
 (พันบาท) 
ครบกําหนดภายในหนึ่งป  133,959 133,959 
   
ครบกําหนดหลังจาก 1 ป แตไมเกิน 5 ป 535,838 535,838 
ครบกําหนดหลังจาก 5 ป 467,001 600,961 

 1,002,839 1,136,799 

รวม 1,136,798 1,270,758 

 
สวนของผูถือหนวยลงทุนในกองทุนรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 เปนเงินลงทุนของผูถือหนวย
ลงทุนประเภท ก (ตราเปนเงินบาท) ซึ่งไดรับการคํ้าประกันการชําระโดยบริษัท ท้ังน้ีเงินปนผลท่ีพึงจายแกผูถือ
หนวยลงทุนประเภทดังกลาวคํานวณข้ึนจากอัตรารอยละของมูลคาสุทธิตอหนวยครั้งลาสุดตามท่ีกลาวไวใน
สัญญาผูถือหนวยลงทุน 
 
จํานวนท่ีตองจายชําระผูถือหนวยลงทุนในกองทุนรวม จัดประเภทตามกองทุนรวมไดดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
 2550 2549 
 (พันบาท) 
กองทุนรวมไทยพัฒนา 1 733,798 805,758 
กองทุนรวมไทยพัฒนา 2 403,000 465,000 

รวม 1,136,798 1,270,758 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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ท่ีดินของบริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด ซึ่งมีราคาตามบัญชีจํานวน 215 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2550 และ 2549 ไดจํานองเปนหลักประกันหนี้กองทุนรวมไทยพัฒนา 1 (ดูหมายเหตุ 4) 
 
โฉนดท่ีดินของบริษัทซึ่งมีราคาตามบัญชีจํานวน 772 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ยังเปนช่ือ
ของกองทุนรวมไทยพัฒนา 2 ซึ่งเปนผูซื้อฝาก ท่ีดินดังกลาวเปนท่ีดินในโครงการโรงแรมเซ็นทรัลวงศอมาตย 
บีชรีสอรท พัทยา (ดูหมายเหตุ 4) 
 
วงเงินกูยืมท่ียังไมไดใช 
 
กลุมบริษัทและบริษัทมีวงเงินกูยืมท่ียังไมไดใช ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 เปนจํานวนเงินรวม 4,891 ลานบาท
และ 2,182 ลานบาท ตามลําดับ (2549: 2,624 ลานบาท และ 78 ลานบาท ตามลําดับ) 
 

15 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 
 (พันบาท) 
เงินปนผลของผูถือหนวยลงทุน        
   ในกองทุนรวมคางจาย 18,768 19,793 - - 
เจาหน้ีคาซ้ือสินทรัพย 222,875 302,917 - - 
คาเชาท่ีดินจากกองทุนรวมคางจาย - - 36,667 36,667 
คาใชจายคางจาย 305,307 302,079 45,936 38,301 
เจาหน้ีอื่น 30,136 21,671 21,990 13,233 
รายไดคาบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี 38,648 34,253 36,706 31,550 
เงินมัดจํา 88,260 76,561 12,659 19,996 
เงินประกันผลงาน 164,443 91,716 27,704 - 
อื่นๆ 81,370 69,292 32,911 28,721 

รวม 949,807 918,282 214,573 168,468 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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16 ทุนเรือนหุน 
 

 

 มูลคาหุน 2007  2006 
 ตอหุน จํานวนหุน จํานวนเงิน จํานวนหุน จํานวนเงิน 

 (บาท) (พันหุน/พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน      

ณ วันท่ี 1 มกราคม      
-  หุนสามัญ 5 - - 180,000 900,000 
-  หุนสามัญ 1 1,580,800 1,580,800 - - 
เปลี่ยนแปลงมูลคาหุน      
-  จากหุนละ 5 บาทเปนหุนละ 1 บาท 1 - - 720,000 - 
ออกหุนใหม 1 - - 680,800 680,800 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม      

-  หุนสามัญ 1 1,580,000 1,580,800 1,580,800 1,580,800 

      
หุนที่ออกและชาํระแลว      

ณ วันท่ี 1 มกราคม      
-  หุนสามัญ 5 - - 180,000 900,000 
-  หุนสามัญ 1 1,350,000 1,350,000 - - 
เปลี่ยนแปลงมูลคาหุน      
-  จากหุนละ 5 บาทเปนหุนละ 1 บาท 1 - - 720,000 - 
ออกหุนใหม 1 - - 450,000 450,000 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม      

-  หุนสามัญ 1 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน 
 
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2549 เมื่อวันท่ี 21 มิถุนายน 2549 ผูถือหุนมีมติดังน้ี 
 
(ก) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนท่ีตราไว จากเดิมหุนละ 5 บาท เปนหุนละ 1 บาท (ทําใหจํานวนหุนท่ี

ออกเสนอขายแลวท้ังหมดของบริษัทเพิ่มข้ึนจากเดิม 180,000,000 หุน เปน 900,000,000 หุน) 
 
(ข) อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 900,000,000 บาท เปน 1,580,800,000 

บาท (ประกอบดวย หุนสามัญจํานวน 1,580,800,000 หุน) โดยการออกหุนสามัญใหม จํานวน 
680,800,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 

 
(ค) อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 680,800,000 หุน ดังตอไปนี้ 

 
- จัดสรรหุนสามัญจํานวนไมเกิน 450,000,000 หุน เพื่อเสนอขายแกผูถือหุนเดิมในอัตราสวน 2 หุน

สามัญเดิมตอ 1 หุนสามัญใหม ในราคาหุนละ 1.60 บาท 
- จัดสรรหุนสามัญจํานวนไมเกิน 170,000,000 หุน เพื่อเสนอขายแกประชาชนท่ัวไป 
- จัดสรรหุนสามัญจํานวนไมเกิน 60,800,000 หุน เพื่อรับรองการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะ

ซื้อหุนสามัญของบริษัท 
 

(ง) อนุมัติใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแกผูถือหุนของ
บริษัทตามสัดสวนการถือหุน โดยมีอัตราสวนหุนสามัญ 25 หุนตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย คิดเปน
จํานวน 60,800,000 หนวย โดยไมคิดมูลคา 

 
บริษัทไดจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนและการเพ่ิมทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 22 
มิถุนายน 2549 และวันท่ี 29 มิถุนายน 2549 ตามลําดับ 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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การเปลี่ยนแปลงของทุนท่ีออกและชําระแลว 
 
ในเดือน กรกฎาคม 2549 บริษัทไดขายหุนสามัญจํานวน 450,000,000 หุน ในราคาหุนละ 1.60 บาท ซึ่งทําให
หุนสามัญท่ีออกและชําระแลวเพิ่มข้ึนเปนจํานวน 450,000,000 บาท และสวนเกินมูลคาหุนเพิ่มข้ึนเปนจํานวน 
270,000,000 บาท บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2549 
 

17 สวนเกินทุนและสํารองตามกฏหมาย 
 
สวนเกินมูลคาหุน 
 
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุนสูง
กวามูลคาหุนท่ีจดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้ต้ังเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกิน
มูลคาหุนนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 
 
การแปลงคางบการเงิน 
 
สวนเกินทุนจากการแปลงคางบการเงินประกอบดวยผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศท่ีเกิดจาก
การแปลงคางบการเงินของกิจการในตางประเทศใหเปนเงินบาทเพ่ือจัดทํางบการเงินรวม 
 
การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรม 
 
สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมท่ีบันทึกไปยังสวนของผูถือหุน รวมผลสะสมของการ
เปลี่ยนแปลงสุทธิในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหุนท่ีมีราคาตลาดจนกระท่ังมีการจําหนายเงินลงทุนนั้น 
 
การตีราคา 
 
สวนเกินทุนจากการตีราคาเปนสวนเกินจากการตีราคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณและสิทธิการเชา 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
 

 

 59

สํารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุนสํารอง 
(“สํารองตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) 
จนกวาสํารองดังกลาวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองน้ีจะนาํไปจายเปนเงินปนผล
ไมได 
 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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18 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 

บริษัทไดนําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจ รูปแบบหลักในการรายงาน พิจารณาจากระบบการบริหาร การจัดการและโครงสรางการรายงานทางการเงินภายในของกลุม
บริษัทเปนเกณฑในการกําหนดสวนงาน 
 

ผลได(เสีย) สินทรัพยและหนี้สินตามสวนงานเปนรายการที่เกี่ยวของโดยตรงกับสวนงานหรือที่สามารถปนสวนใหกับสวนงานไดอยางสมเหตุสมผล รายการที่ไมสามารถปนสวนได      
สวนใหญประกอบดวย ดอกเบี้ยหรือเงินปนผลทั้งสวนของสินทรัพยและรายได เงินใหกูยืมที่มีดอกเบี้ย เงินกูยืมและดอกเบี้ยจาย และสินทรัพยและคาใชจายกิจการโดยรวม 
 

สวนงานธุรกิจ 
 

กลุมบริษัทเสนอสวนงานธุรกิจที่สําคัญ ดังนี้ 
สวนงาน 1  สวนงานโรงแรม 
สวนงาน 2   สวนงานการขายอาหารและไอศกรีม 
 
ขอมูลเกี่ยวกับผลได (เสีย) ตามสวนงานธุรกิจ 

   สวนงานการขาย  รวมสวน  สวนที่  ตัดรายการ     
 สวนงานโรงแรม  อาหารและไอศกรีม  ที่ดําเนินงานอยู  หยุดดําเนินงาน  ระหวางกัน  รวม 
 2550  2549  2550  2549  2550  2549  2550  2549  2550  2549  2550  2549 
 (ลานบาท) 
รายได 2,802 2,530 4,340 4,187 7,142 6,717 - - (68) (71) 7,074 6,646 
กําไรสุทธิ 136 294 204 227 340 521 - 95 57 (199) 397 417 
ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ - สุทธิ 8,554 6,652 946 1,002 9,500 7,654 - - (28) (24) 9,472 7,630 
สินทรัพยรวม 21,539 19,769 1,843 1,836 23,382 21,605 - - (11,566) (11,754) 11,816 9,851 

สวนที่หยุดดําเนินงานเปนบริษัทยอยในสวนงานโรงแรม คือ Central Maritime Hotel, Dili, East Timor 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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19 รายไดอื่น 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 

 (พันบาท) 
ดอกเบ้ียรับ 900 3,989 106,648 37,918 
รายไดคาบริหารจัดการ 32,667 21,650 122,519 104,208 
คาเชารับ 4,396 4,553 1,290 500 
ตัดจําหนายรายไดรอการรับรู 14,279 14,459 - - 
เงินสนับสนุน 7,517 13,390 - - 
กําไรจากการขายโรงแรมลอยนํ้า - 107,377 - - 
อื่นๆ 48,304 38,344 7,570 6,311 

รวม 108,063 203,762 238,027 148,937 

 
20 คาใชจายพนักงาน 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 
 (พันบาท) 
เงินเดือนและคาแรง 1,043,675  954,446  220,951  210,126 
จายสมทบเขากองทุนสํารองเลีย้งชีพ 12,080  11,859  12,080  11,831 
อื่น ๆ 423,632  378,218  129,699  131,674 

รวม 1,479,387  1,344,523  362,730  353,631 

        
 (จํานวนคน) 
จํานวนพนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 9,676  8,547  1,099  1,100 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
 

 62 

บริษัทไดจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของกลุมบริษัทบนพ้ืนฐานความสมัครใจของพนักงานใน
การเปนสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานและบริษัทจายสมทบเปนรายเดือนเขากองทุนนี้ในอัตรารอยละตาง ๆ 
กันของเงินเดือนพนักงาน ท้ังน้ีข้ึนอยูกับระยะเวลาทํางานของพนักงานแตละคน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้ไดจด
ทะเบียนเปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามขอกําหนดของกระทรวงการคลัง และจัดการกองทุนโดยผูจัดการกองทุน
ท่ีไดรับอนุญาต 
 

21 ดอกเบ้ียจาย 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 
 (พันบาท) 
ดอกเบ้ียจายท่ีเกี่ยวกับ        
บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน -  -  58,954  63,513 
สถาบันการเงินและเจาหน้ีหุนกู 159,975  118,139  131,499  87,917 

  159,975  118,139  190,453  151,430 
หัก ตนทุนทางการเงินท่ีบันทึก        
       เปนราคาทุนของสินทรัพย (65,935)  (1,828)  (1,520)  - 

สุทธ ิ 94,040  116,311  188,933  151,430 

 
คาใชจายทางการเงินบันทึกเปนตนทุนของสินทรัพยระหวางกอสรางในอัตรารอยละ 3.5 ถึงรอยละ 5.5  (2549: 
รอยละ 2 ถึงรอยละ 5.5) 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
 

 63 

22 กําไรตอหุน 
 
กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 
คํานวณจากกําไรสุทธิในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการสวนของผูถือหุนสามัญจํานวน 
397 ลานบาท และ 447 ลานบาท ตามลําดับ (กําไรสุทธิรวมและกําไรสุทธิเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2549: 417 ลานบาท และ 228 ลานบาท ตามลําดับ) และจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวระหวางป
สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักจํานวน 1,350 ลานหุน (2549: 1,086 ลานหุน) 
 

23 เงินปนผล 
 
ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2549 มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินปนผลแกผูถือ
หุนในอัตราหุนละ 1.25 บาท เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 225 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายเงินใหแกผูถือหุนใน
ระหวางป 2549 
 
ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัท เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2550 มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินปนผลแกผูถือ
หุนในอัตราหุนละ 0.13 บาท เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 175.5 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายเงินใหแกผูถือหุน
ในระหวางป 2550 
 

24 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
 

งบการเงินรวม 
 
ในระหวางป 2550 สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 46 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สวนได
เสียในการรวมคา มาตรฐานการบัญชีฉบับใหมกําหนดใหการรายงานเก่ียวกับสินทรัพย หนี้สิน รายไดและ
คาใชจายของการรวมคาในงบการเงินผูรวมคาและงบการเงินของ  ผูลงทุนในการรวมคา ยกเวนสวนไดเสียของผู
รวมคาในกิจการท่ีควบคุมรวมกันซ่ึงถือโดย กิจการรวมลงทุน กองทุนรวม หนวยลงทุน และกิจการท่ีมีลักษณะ
คลายคลึงกัน รวมท้ังกองทุนประกันภัยซึ่งมีลักษณะของเงินลงทุน 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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ต้ังแตวันท่ี 1 เมษายน 2550 บริษัทไดเปลี่ยนนโยบายการบัญชีสําหรับสวนไดเสียในกิจการท่ีควบคุมรวมกันจาก
วิธีรวมตามสัดสวนเปนวิธีสวนไดเสีย การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีนี้ทําใหบริษัทปรับงบการเงินยอนหลัง 
และงบการเงินรวมของบริษัทสําหรับป 2549 ท่ีนําไปแสดงในงบการเงินสําหรับป 2550 เพื่อการเปรียบเทียบ   
จึงไดรับการปรับปรุงใหม ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีมีผลทําใหสินทรัพยรวมและหน้ีสินรวม 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 ท่ีแสดงเปรียบเทียบ ลดลงเปนจํานวน 642 ลานบาท 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอย และกิจการท่ีควบคุมรวมกันในงบการเงิน
ของบริษัทโดยใชวิธีสวนไดเสีย 
 
ในระหวางป 2550 สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการบัญชีฉบับใหมซึ่งใหถือปฏิบัติกับ งบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2550 ดังตอไปนี้ 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 44 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 46 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง  สวนไดเสียในการรวมคา 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับใหมกําหนดใหบริษัทใหญท่ีมีการลงทุนในบริษัทยอย กิจการท่ีมีอํานาจควบคุมรวมกัน 
หรือบริษัทรวมท่ีไมจัดจําแนกเปนการลงทุนสําหรับ  “การถือเพื่อขาย” บันทึกเงินลงทุนดังกลาวตามวิธีราคาทุน 
หรือตามเกณฑการรับรูและการวัดมูลคาตราสารทางการเงิน (เมื่อมีการบังคับใช) แทนวิธีสวนไดเสียซึ่งใชอยู  
ในปจจุบัน  
 
ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2550 บริษัทไดเปลี่ยนนโยบายการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการท่ี
ควบคุมรวมกันในงบการเงินของบริษัทจากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีนี้
ทําใหตองมีการปรับปรุงงบการเงินของบริษัทยอนหลัง และงบการเงินของบริษัทสําหรับป 2549 ท่ีนําไปแสดง
ในงบการเงินสําหรับป 2550 เพ่ือการเปรียบเทียบจึงไดรับการปรับปรุงใหม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีตองบการเงินท่ีจัดทําในระหวางป 2550 และ 2549 มีดังน้ี 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550  2549 
 (พันบาท) 
เงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกัน    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม กอนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 5,225,847  4,703,327 
กําไรสะสมลดลง (328,346)  (139,225)
สวนเกินจากการตีราคาลดลง (238,423)  (271,431)
การแปลงคาของอัตราแลกเปลี่ยนลดลง -  (1,245)

ลดลงสุทธิ (566,769)  (411,901)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม หลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 4,659,078  4,291,426 

    
กําไรสะสม    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม กอนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 1,336,038  1,164,740 
ปรับปรุงกําไรสะสมตนงวด (139,225)  (54,209) 
รับเงินปนผลจากบริษัทยอยเพิ่มข้ึน 262,863  370,054 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสยีลดลงสุทธ ิ (451,984)  (455,070) 

ลดลงสุทธิ (328,346)  (139,225) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม หลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 1,007,692  1,025,515 

    

กําไรสุทธิ    

กําไรสุทธิกอนการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี 397,006  417,198 
รับเงินปนผลจากบริษัทยอยเพิ่มข้ึน 693,959  262,863 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียลดลงสุทธิ (644,380)  (451,985) 

เพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ 49,579  (189,122) 

กําไรสุทธิหลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 446,585  228,076 

กําไรตอหุนเพ่ิมขึ้น(ลดลง) (บาท) 0.04  (0.17) 
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25 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางดานการเงิน 
 
กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียและจากการไมปฏิบัติ
ตามขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา กลุมบริษัทไมมีการออกเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเปนตราสารอนุพันธ เพ่ือ
การเก็งกําไรหรือการคา  
 
การจัดการความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของธุรกิจของกลุมบริษัท กลุมบริษัทมีระบบในการควบคุมใหความสมดุล
ของจํานวนความเสี่ยงท่ียอมรับไดโดยพิจารณาระหวางตนทุนท่ีเกิดจากความเสี่ยงและตนทุนของการจัดการ
ความเส่ียง ฝายบริหารไดมีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเส่ียงของกลุมบริษัทอยางตอเนื่องเพื่อให
มั่นใจวาเกิดความสมดุลระหวางความเส่ียงและการจัดการความเส่ียง 
 
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย 
 
ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในของอัตราดอกเบ้ียใน
ตลาด ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุมบริษัท  บริษัทมีความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย
ท่ีเกิดจากเงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน บริษัทไมไดใชเครื่องมือทางการเงินเพื่อจัดการกับ
ความเส่ียงน้ี 
 
ความเสี่ยงจากเงินตราตางประเทศ 
 
กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจหลักเปนเงินบาท บริษัทไมมีความเส่ียงท่ีเปนสาระสําคัญจากเงินตราตางประเทศ 
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ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ 
 
ความเส่ียงทางดานสินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีลูกคาหรือคูสัญญาไมสามารถชําระหนี้แกกลุมบริษัทตามเง่ือนไขท่ี 
ตกลงไว เม่ือครบกําหนด 
 
ฝายบริหารไดกําหนดนโยบายทางดานสินเช่ือเพื่อควบคุมความเส่ียงทางดานสินเช่ือดังกลาวโดยสมํ่าเสมอ  โดย
การวิเคราะหฐานะทางการเงินของลูกคา  โดยไมมีความเส่ียงจากสินเช่ือท่ีเปนสาระสําคัญ ณ วันท่ีในงบดุล ความ
เสี่ยงทางดานสินเช่ือแสดงไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินแตละรายการ ณ วันท่ีในงบดุล 
 
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลอง 
 
กลุมบริษัทมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสดใหเพียงพอตอการดําเนินงานของกิจการและเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด 
 
มูลคายุติธรรม 
 
มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยหรือชําระหน้ีสินกัน ในขณะท่ีท้ัง
สองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน 
 
มูลคายุติธรรมของลูกหนี้การคาและลูกหนี้ระยะส้ันอื่นๆ และเจาหน้ีเปนมูลคาท่ีใกลเคียงกับราคาท่ีบันทึก        
ในบัญชี 
 
มูลคายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงินท่ีไมใชตราสารอนุพันธุ ซึ่งพิจารณาเพ่ือความมุงหมายในการเปดเผยในงบ
การเงิน คํานวณจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตของเงินตนและดอกเบ้ีย ซึ่งคิดลดโดยใชอัตรา
ดอกเบ้ียในทองตลาด ณ วันท่ีในงบดุล 
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มูลคายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงิน พรอมท้ังมูลคาตามบัญชีตามท่ีปรากฏในงบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2007 
มีดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 มูลคา  มูลคา  มูลคา  มูลคา 
 ยุติธรรม  ตามบัญชี  ยุติธรรม  ตามบัญชี 
 (พันบาท) 
หุนกู 2,818,077  2,800,000  2,818,077  2,800,000 
เงินกูยืมระยะยาว 687,335  670,000  153,840  150,000 
สวนของผูถอืหนวยลงทุนในกองทุนรวม 1,253,145  1,136,799  -  - 
หนี้สินภายใตสัญญาขายฝาก -  -  578,126  529,750 

รวม 4,758,557  4,606,799  3,550,043  3,479,750 

 
26 สัญญาระยะยาว 
 

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 
 
ณ วันท่ี 26 มีนาคม 2546 บริษัท เซ็นทรัลอินเตอรพัฒนา จํากัด ไดทําบันทึกขอตกลงกับการรถไฟ โดยชําระ
คาชดเชยสัญญาเชาเพิ่มเติมใหแกการรถไฟในจํานวนท่ีตกลงรวมกับการรถไฟ  บริษัทไดตกลงรับแบงคาชดเชย
ดังกลาวเปนจํานวนเงินรวมประมาณ 65 ลานบาท โดยชําระเปนรายงวด 8 งวด เริ่มชําระงวดแรกภายในวันท่ี     
31 มีนาคม 2546 และงวดสุดทายภายในวันท่ี 18 ธันวาคม 2551 
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สัญญาเชาระยะยาว 
 

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 
 
ภายใตเงื่อนไขของสัญญา CHBR จะตองโอนกรรมสิทธิในอาคารและส่ิงปลูกสรางท่ี CHBR เปนผูจัดหาเพ่ิมเติม
รวมท้ังสวนท่ีติดต้ังเพ่ิมเติมใหแก รฟท. 

 
สัญญาสิทธิ 
 
บริษัทยอย 
 
 วันท่ี 20 มกราคม 2547 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) ไดทําสัญญารับโอนสิทธิภายใต
สัญญาสิทธิกับบริษัท ไทยแฟรนไชซ่ิง จํากัด และบริษัท ดัสกินส จํากัด ซึ่งต้ังตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุนโดย
อนุญาตใหบริษัทเปนผูดําเนินกิจการรานคา ภายใตเครื่องหมายการคา ‘มิสเตอรโดนัท’ ในประเทศไทย เพื่อเปน
การตอบแทนสิทธิดังกลาว CRG ตกลงจะจายคาธรรมเนียมสิทธิเปนรายเดือนตามอัตรารอยละท่ีระบุในสัญญา 
สัญญามีผลบังคับใชจนถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2561 
 
ในเดือนพฤษภาคม 2547 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) ไดทําสัญญาสิทธิกับบริษัทใน
ประเทศแหงหน่ึง เปนระยะเวลา 5 ป โดยบริษัทดังกลาวอนุญาตให CRG เปนผูดําเนินกิจการรานคาภายใต
เครื่องหมายการคา “พิซซา ฮัท” และ “เค เอฟ ซี” รานท่ีเปดดําเนินการในระหวางท่ีสัญญาสิทธิมีผลบังคับใช
สามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลา 10 ป CRG สามารถตออายุสัญญาสิทธิไดโดยทําหนังสือแจงลวงหนา
กอนสัญญาหมดอายุ 12 - 18 เดือน  เพ่ือเปนการตอบแทนสิทธิดังกลาว CRG ตกลงจายคาธรรมเนียมตางๆ ตามท่ี
ระบุในสัญญา 
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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  นอกจากน้ี CRG ตองจายคาสิทธิและคาโฆษณาในอัตรารอยละท่ีตกลงกันตามยอดขาย  สัญญาน้ีมีผลบังคับ
ใชจนถึงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2555 
 
ในเดือนกันยายน 2546 บริษัท บี - อาร (ไทยแลนด) จํากัด (“BRT”) ไดตกลงทําสัญญาสิทธิกับบริษัท บาสก้ิน-
รอบบิ้นส อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (“BRINT”) เปนระยะเวลา 20 ป เริ่มต้ังแตวันท่ี 22 กันยายน 2546        
BRINT ไดอนุมัติให BRT ไดรับสิทธิในการดําเนินการ และเครื่องหมายการคา ซึ่ง BRT ตองใชในการ
ดําเนินการผลิต จัดจําหนาย และ การตลาดของผลิตภัณฑในพ้ืนท่ี โดย BRT ตองจายคาสิทธิและคาใหความ
ชวยเหลือทางดานเทคนิคเปนจํานวนเงินตามท่ีระบุในสัญญา 
 

27 ภาระผูกพัน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 
 (พันบาท) 

ภาระผูกพันดานรายจายฝายทนุ        

สัญญาท่ียังไมไดรับรู        
 -  ซื้อท่ีดิน 58,300  64,300  54,300  64,300 
 -  การกอสรางโรงแรม 2,720,378  1,427,350  1,339,875  25,377 

รวม 2,778,678  1,491,650  1,394,175  89,677 

        
ภาระผูกพันจากสัญญาเชาดําเนินงานและคาบริการ       

ของบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด        

ภายในระยะเวลาหน่ึงป 89,330  93,581  -  - 
ระยะเวลามากกวาหน่ึงปถึงสามป 68,040  81,058  -  - 
ระยะเวลามากกวาสามป 9,688  13,659  -  - 

รวม 167,058  188,298  -  - 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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28 มาตรฐานการบัญชีไทยทีย่ังไมไดใช 
 
กลุมบริษัทยังไมไดใชมาตรฐานการบัญชีตอไปนี้ ณ วันท่ีในงบดุล เนื่องจากยังไมมีการบังคับใช มาตรฐานการ
บัญชีตอไปนี้กําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 
2551 เปนตนไป 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบกระแสเงินสด 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญาเชา 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินคาคงเหลือ 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ตนทุนการกูยืม 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 35 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 39 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง

บัญชีและขอผิดพลาด 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินระหวางกาล 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การรวมธุรกิจ 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 51 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน 
 
บริษัทคาดวาการกําหนดใหใชมาตรฐานการบัญชีดังกลาวขางตน จะไมมีผลกระทบตองบการเงินรวมและ       
งบการเงินเฉพาะกิจการอยางมีสาระสําคัญ 
 

29 การจัดประเภทรายการบัญชีใหม 
 
รายการในงบการเงินป 2549 บางรายการไดจัดประเภทใหมใหสอดคลองกับรายการในงบการเงินของป 2550 

 


