
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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หมายเหต ุ สารบัญ 
 

1 ขอมูลทั่วไป 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

4 รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับกิจการที่เก่ียวของกัน 

5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

6 ลูกหนี้การคา 

7 สินคาคงเหลือ 

8 สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 

9 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการที่ควบคุมรวมกัน 

10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

11 สิทธิการเชา 

12 ลิขสิทธิ์ซอฟทแวร 

13 คาความนิยม 

14 สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 

15 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 

16 หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 

17 ทุนเรือนหุน 

18 สวนเกินทุนและสํารองตามกฏหมาย 

19 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

20 รายไดอ่ืน 

21 คาใชจายพนักงาน 

22 ดอกเบี้ยจาย 

23 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 

24 เงินปนผล 

25 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

26 เคร่ืองมือทางการเงิน 

27 สญัญาระยะยาว 

28 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไมเก่ียวของกัน 

29 เหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุล 

30 มาตรฐานการบัญชีไทยที่ยังไมไดใช 

31 การจัดประเภทรายการใหม 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

 

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2552 

 

1 ขอมูลท่ัวไป 

 

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน ) “บริษัท” เปนนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้น ในประเทศไทย และที่อยู                 

จดทะเบียนต้ังอยูเลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

 

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2533 

 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับโรงแรม รายละเอียดของบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีดังนี้ 

 

   ประเทศที ่  บริษัทถือหุนรอยละ 

 ประเภทธุรกิจ  กิจการจัดตั้ง  2551  2550 

บริษัทยอยทางตรง:        

เงินลงทุนในบริษัทยอย        

บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด (“CSBR”) โรงแรม  ประเทศไทย  100.0  100.0 

บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จํากัด (“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 โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด (“CWH”) โรงแรม  ประเทศไทย  100.0  100.0 

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเกาะกูด จํากัด (“CKH”) โรงแรม  ประเทศไทย  100.0  100.0 

บริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเมนท จํากัด (“CHM”) ลงทุนในบริษัทอ่ืน  ประเทศไทย  100.0  100.0 

บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) อาหารและเครื่องดื่ม  ประเทศไทย  100.0  100.0 

บริษัท ทริปเปลไนน เดคคอร จํากัด ไมไดประกอบกิจการ  ประเทศไทย  100.0  100.0 

บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเมนท จํากัด  โรงแรม  ประเทศไทย  100.0  - 

(“CSHM”)        

บริษัท เซ็นทาราอินเตอรเนชั่นแนลแมนเนจเมนท จํากัด  ลงทุนในบริษัทอ่ืน  ประเทศไทย  100.0  - 

(“CIM”)        



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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   ประเทศที ่  บริษัทถือหุนรอยละ 

 ประเภทธุรกิจ  กิจการจัดตั้ง  2551  2550 

        

เงินลงทุนในกองทุนรวม        

กองทุนรวมไทยพัฒนา 1 ลงทุนใน  ประเทศไทย  -  20.0 

 อสังหาริมทรัพย       

กองทุนรวมไทยพัฒนา 2 ลงทุนใน  ประเทศไทย  23.83  23.83 

 อสังหาริมทรัพย       

        

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 บ-ีอาร (ไทยแลนด) จํากัด (“BRT”) อาหารและเครื่องดื่ม  ประเทศไทย  100.0  100.0 

บริษัท เซ็นทรัลบริการซักรีด จํากัด (“CLS”) ไมไดประกอบกิจการ  ประเทศไทย  100.0  100.0 

        

เงินลงทุนในกองทุนรวม        

กองทุนรวมไทยพัฒนา 1 ลงทุนใน  ประเทศไทย  -  0.04 

 อสังหาริมทรัพย       

กองทุนรวมไทยพัฒนา 2 ลงทุนใน  ประเทศไทย  0.09  0.09 

 อสังหาริมทรัพย       

 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

 

งบการเงินนี้นําเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศไทย และจัดทําเปนภาษาไทย งบการเงิน

ฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําขึ้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย 

 

งบการเงิน นี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีไทย (“มาตรฐานการบัญชี ”) รวมถึง การตีความและแนวปฏิบตัิ

ทางการบัญชีที่ประกาศใชโดย สภาวิชาชีพบัญชี  (“สภาวิชาชีพบัญชี ”) และจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไปของประเทศไทย 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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กลุมบริษัทไดใชมาตรฐานการบัญชี ที่ออกและปรับปรุงใหมโดยสภาวิชาชีพบัญชีในระหวาง ป 2550 ตอไปนี้   

ซึ่งมีผลบังคับสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง ตนทุนการกูยืม 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง

บัญชี และขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การรวมธรุกิจ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 51 เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน 

 

การใชมาตรฐานการบัญชีฉบับใหมและฉบับปรับปรุงเหลานี้ ไมมีผลกระทบที่เปนสาระสําคัญกับงบการเงินรวม 

หรืองบการเงินเฉพาะกิจการ ยกเวนที่ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 25 

 

ในระหวางป 2551 สภาวิชาชีพบัญชีได ออกมาตรฐานการบัญชี ฉบับปรับปรุง ใหมหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับ

สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 และไมไดมีการนํามาใชสําหรับ

การจัดทํางบการเงินนี้  มาตรฐานการบัญชีที่ไดปรับปรุงใหมเหลานี้ไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ขอ 30 

 

งบการเงินนี้แสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท และมีการปดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแสดงเปน

หลักพันบาท ยกเวนที่ระบุไวเปนอยางอ่ืน งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุ นเดิม 

ยกเวนที่กลาวไวในนโยบายการบัญชี 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
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ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ผูบริหารตองใชการประมาณและขอสมมติฐานหลาย

ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เก่ียวกับ สินทรัพย หนี้ สิน รายได 

และคาใชจาย การประมาณและขอสมมติฐานมาจากประสบการณในอดีต และปจจัยตางๆ รวมถึงการประเมนิผล

กระทบที่สําคัญตอผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกลุมบริษัทอันเนื่องมาจากวิกฤตการณเศรษฐกิจโลก 

ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากที่ประมาณไว 

 

ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยาง ตอเนื่อง  การปรับประมาณ

การทางบัญชี จะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวน หากการปรับประมาณการ

กระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวด

ปจจุบันและอนาคต  

 

3 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 

(ก) เกณฑในการทํางบการเงินรวม 

 

งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของบริษัท และบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”) และสวนไดเสีย

ของกลุมบริษัทในบริษัทรวม และกิจการที่ควบคุมรวมกัน 

 

รายการทีม่ีสาระสําคัญซึ่งเกิดขึ้นระหวางบริษัทและบริษัทยอยไดถูกตัดรายการในการทํางบการเงินรวม 

 

บริษัทยอย 

 

บริษัทยอยเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของบริษัท  การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทมีอํานาจควบคุมทั้งทางตรง

หรือทางออมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทนั้น เพื่อไดมาซึ่ งประโยชนจาก

กิจกรรมของบริษัทยอย งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม นับแตวันที่มีการควบคุมจนถึง

วันที่การควบคุมสิ้นสุดลง 

 

แมวาบริษัทจะถือหุนในกองทุนรวม ไทยพัฒนา 1 และกองทุนรวม ไทยพัฒนา 2 (“กองทนุรวม ”) ทั้งทางตรง

และ ทางออมอยูรอยละ 20.04 และ 23.92 ตามลําดับ แตบริษัทมีการควบคุมกองทุนรวมดังกลาว เนื่องจากบริษัท

มีอํานาจในการควบคุมและตัดสินใจในกองทุนรวมดังกลาวผานกรรมการลงทุน ดังนั้นจึงถือวากองทุนรวม

ดังกลาวเปนบริษัทยอย 

 

ขอตัด “กองทุนรวม” 

ออก เพราะตอนนี้

กองทุนรวมมีทั้งที่เปน 

“ยอย” และ “รวม” 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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ตามมติที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมไทยพัฒนา 1 ผูถือหนวยลงทุน มีมติใหเลิกกองทุนรวม

ดังกลาวในวันที่ 30 กันยายน 2551 และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 บริษัทจัดการไดมีหนังสือแจงการยกเลิก

กองทุนถึงสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย  กองทนุรวมดังกลาวไดดําเนินการ

ชําระบัญชีแลวเสร็จ และจดทะเบียนยกเลิกกองทุนกับ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2551 

 

บริษัทรวม 

 

บริษัทรวมเปนกิจการที่กลุมบริษัทมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญโดยมีอํานาจเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจ

เก่ียวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานแตไมถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกลาว งบการเงินรวมของ

กลุมบริษัทไดรวมสวนแบงกําไรหรือขาดทุนของบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย นับจากวันที่มีอิทธิพลอยางเปน

สาระสําคัญจนถึงวันที่การมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญสิ้นสุดลง  เมื่อผลขาดทุนที่กลุมบริษัทไดรับปนจาก

บริษัทรวมมีจํานวนเกินกว าเงินลงทุนในบริษัทรวม  เงินลงทุนจะถูกทอนลงจนเปนศูนยและหยุดรับรูสวนผล

ขาดทุน  เวนแตกรณีที่กลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรืออนุมานหรือยินยอมที่จะชําระภาระผูกพันของ

บริษัทรวม 

 

กิจการที่ควบคุมรวมกัน 

 

กิจการที่ควบคุมรวมกัน เปนกิจการที่กลุมบริษัทมีสวนรวมในการควบคุมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจตามที่ตกลงไวใน

สัญญา  งบการเงินรวมของกลุมบริษัทไดรวมสวนแบงกําไรหรือขาดทุนของกิจการที่ควบคุมรวมกันตามวิธีสวน

ไดเสีย นับแตวันที่มีการรวมควบคุมจนถึงวันที่การรวมควบคุมสิ้นสุดลง  เมื่อผลขาดทุนที่กลุมบริษัทไดรับปน

จากกิจการที่ควบคุมรวมกันมีจํานวนเกินกวาเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกัน  เงินลงทุนจะถูกทอนลงจน

เปนศูนยและหยุดรับรูสวนผลขาดทุน  เวนแตกรณีที่กลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรืออนุมานหรือ

ยินยอมที่จะชําระภาระผูกพันของกิจการที่ควบคุมรวมกัน 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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(ข) เงินตราตางประเทศ 

 

รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ 

 

รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกิดรายการ 

 

สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบดุล แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา

แลกเปล่ียน ณ วันนั้น กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาจะบันทึกในงบกําไรขาดทุน 

 

กิจการในตางประเทศ   

 

สินทรัพยและหนี้สินของกิจการในตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่ในงบดุล 

 

รายไดและคาใชจายของกิจการในตางประเทศ  แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียนที่ใกลเคียงกับอัตรา 

ณ วันที่เกิดรายการ 

 

ผลตางจากอัตราแลกเปล่ียนที่เกิดจากการแปลงคา บันทึกไวเปนรายการแยกตางหากในสวนของผูถือหุน  

จนกวามีการจําหนายเงินลงทุนนั้นออกไป 

 

(ค) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุน

ระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะตองชําระคืนเมื่อทวงถามถือเปนสวนหนึ่งของ

กิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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(ง) ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 

 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืนแสดงในราคาตามใบแจงหนี้หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณเก่ียวกับการชําระหนี้ใน

อนาคตของลูกคา ลูกหนี้จะถูกตัดจําหนายบัญชีเมื่อทราบวาเปนหนี้สูญ 

 

(จ) สนิคาคงเหลอื 

 

สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุน (วิธีเขากอน-ออกกอน) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 

 

บริษัทยอยแหงหนึ่งที่ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไอศกรีม ตีราคาสินคาคงเหลือในราคาทุน (วิธีถัวเฉล่ีย

เคล่ือนที่) หรือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 

 

กลุมบริษัทต้ังคาเผื่อมลูคาสินคาลดลง สําหรับสินคาที่เสื่อมคุณภาพ เสียหาย ลาสมัยและคางนาน 

 

(ฉ) เงินลงทุน 

 

เงินลงทุนในบริษัทยอย กองทนุรวม บริษัทรวม และกิจการที่ควบคุมรวมกัน 

 

เงินลงทุนในบริษัทยอย  กองทนุรวม บริษัทรวม และกิจการที่ควบคุมรวมกัน  ในงบการเงินเฉพาะ กิจการของ

บริษัท บันทึกบัญชีโดยใชวิธีราคาทุน  

 

เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการที่ควบคุมรวมกัน ในงบการเงนิรวมบันทึกบัญชีโดยใชวิธีสวนไดเสีย 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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เงินลงทุนในตราสารทุน 

 

ตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาด จัดประเภท เปนหลักทรัพยเผื่อขายและแสดงใน มูลคา

ยุตธิรรม กําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพยไดบันทึกในสวนของผูถือหุนโดยตรง ยกเวนขาดทุนจากการ

ดอยคาของเงินลงทุนจะรับรูในงบกําไรขาดทุน  เมื่อมีการ จําหนายเงินลงทุน จะรับรูผลกําไรหรือขาดทุนที่เคย

บันทึกในสวนของผูถือหุนโดยตรงเขาในงบกําไรขาดทุน 

 

(ช) ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ 

 

สินทรัพยที่เปนกรรมสิทธิ์ของกิจการ 
 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา   ยกเวนที่ดิน 

อาคารและอุปกรณที่แสดงดวยราคาที่ตีใหม ราคาที่ตีใหมหมายถึงมูลคายุติธรรมซึ่งกําหนดจาก เกณฑการใชงาน

ของสินทรัพยที่มีอยูจริง ณ วันที่มีการตีราคาใหมหักดวยคาเสื่อมราคาสะสมที่คํานวณจากมูลคายุติธรรมนั้นและ

คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย 

 

สินทรัพยที่ตีราคาใหม 

 

การตีราคาใหมดําเนินการโดยผูประเมินอิสระอยาง สม่ําเสมอพอ เพื่อใหมั่นใจวาราคาตามบัญชีของสินทรัพยที่

ไดรบัการประเมินไมแตกตางอยางเปนสาระสําคัญจากมูลคายุติธรรม ณ วันที่ในงบดุล 

 

มูลคาของสินทรัพยสวนที่ตีเพิ่มขึ้นจะบันทึกไปยังสวนของผูถือหุนภายใต  “สวนเกินทุนจากการตีราคา

สินทรัพย” ยกเวนกรณีที่เคยประเมินมูลคาของสินทรัพยลดลงและรับรูขาดทุนในงบกําไรขาดทุนแลว จะ บันทึก

เฉพาะสวนที่ตีมูลคาเพิ่มในคร้ังหลังเกินกวาสวนที่เคยบันทึกมูลคาลดลงของสินทรัพยช้ินเดียวกัน ในกรณีที่

มูลคาของสินทรัพยลดลงจากการตีราคาใหมจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนสําหรับมูลคาที่ลดลงเฉพาะจํานวนที่

ลดลงมากกวาสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยที่เคยบันทึ กไวคร้ังกอนในสวนของผูถือหุนของสินทรัพย   

ช้ินเดียวกันนั้น 
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณสวนใหญของบริษัทและบริษัทยอยบางแหงบันทึกในราคาประเมิน โดยผูประเมินราคา

อิสระ ที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ซื้อมาภายหลังการประเมินราคารวมทั้งที่ดิน อาคารและอุปกรณของบริษั ทยอย

แหงอ่ืน ๆ บันทึกในราคาทุน บริษัทและบริษัทยอยเหลานี้มีนโยบายที่จะประเมินราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ

ใหม เมื่อมีการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรม ของ  ที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ไดเคยมีการตีราคาใหมแลวอยางมี

นัยสําคัญ 

 

คาเสื่อมราคา 

 

คาเสื่อมราคาบันทึกเปนค าใชจายในงบกําไรขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชงาน

โดยประมาณของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยแสดงไดดังนี้ 

 

อาคารและสวนปรับปรุง 5 - 40 ป 

เคร่ืองจักรและอุปกรณ 5 - 10 ป 

เคร่ืองตกแตง ติดต้ังและเคร่ืองใชสํานักงาน 5 - 12.5 ป 

ยานพาหนะ 5 - 10 ป 

 

อาคารและอุปกรณที่แสดงใน ราคาที่ตีเพิ่มตัดคาเสื่อมราคาโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานที่เหลืออยู อาคาร

และสวนปรับปรุงอาคารเชาตัดคาเสื่อมราคาตามอายุของสัญญาเชา และเคร่ืองใชในการดําเนินกิจการโรงแรม  

ตัดจําหนายเปนรายจายตามวิธีสินคาคงเหลือราคาทุน 

 

กลุมบริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพยที่อยูระหวางการกอสราง 

 

(ซ) สิทธิการเชา 

 

สิทธิการเชาแสดงดวยราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและขาดทุนจากการดอยคา 

 

คาตัดจําหนาย 

 

สิทธิการเชาตัดบัญชีเปนคาใชจายโดยวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญาเชาที่เหลืออยู 
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(ฌ) สินทรัพยไมมีตัวตน 

 

คาความนิยม 

 

คาความนิยมจากการรวมธุรกิจ ไดแกตนทุนการไดมาของสินทรัพยสุทธิที่ระบุไดสวนที่เกินกวามูลคายุติธรรม

ของสินทรัพยสุทธินั้น  คาความนิยมติดลบจากการรวมธุรกิจไดแกมูลคายุติธรรมของสิ นทรัพยสุทธิที่ระบุได 

สวนที่เกินกวาตนทุนการไดมาของสินทรัพยสุทธินั้น กลุมบริษัทไดมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับ

คาความนิยม ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2551 ตามที่ไดกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน    

ขอ 25 

 

คาความนิยมที่ไดมากอนวันที่ 1 มกราคม 2551 

คาความนิยมและคาความนิยมติดลบที่ไดรับรูไวกอนหนา แสดงในราคาทุนหักดวยคาตัดจําหนายสะสมและ

ขาดทุนจากการดอยคา คาความนิยมติดลบในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 รับรูทั้งจํานวนในยอดกําไร

สะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 

 

คาความนิยมที่ไดมาในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 

คาความนิยมแสดงในราคาทุน  คาความนิยมติดลบรับรูทันทีในงบกําไรขาดทุน 

 

การวัดมูลคาหลังการรับรูเร่ิมแรก 

คาความนิยมวัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาสะสม  ในกรณีเงินลงทุนบันทึกตามวิธีสวนไดเสีย       

คาความนิยมไดถูกรวมในมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน 

 

สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืน ๆ 

 

สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืนๆ ที่กลุมบริษัท / บริษัทซื้อมาและมีอายุการใชงานจํากัด แสดงในราคาทุนหักคาตัด

จําหนายสะสมและขาดทุนจากการดอยคา 
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คาตัดจําหนาย 

 

คาตัดจําหนายบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไร ขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑระยะเวลาที่คาดวาจะ

ไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยไมมีตัวตนแตละประเภทยกเวนคาความนิยม  ระยะเวลาที่คาดวาจะ

ไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจแสดงไดดังนี้ 

 

คาลิขสิทธิ์ซอฟทแวร 10 ป 

 

(ญ) การดอยคา 

 

ยอดสินทรัพยตามบัญชีของกลุมบริษัทไดรับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบดุลวา มีขอบงช้ีเร่ืองการดอยคาหรือไม   

ในกรณีที่มีขอบงช้ีจะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน 

 

คาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืนๆ ที่มีอายุการใชงานไมจํากัดและสินทรัพยที่ไมมีตัวตนซึ่งยังไมไดใชจะ

มีการทดสอบการดอยคาทุกปและเมื่อมีขอบงช้ีเร่ืองการดอยคา 

 

ขาดทุนจากการดอยคารับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด

เงินสด สูงกวามูลคาที่จะไดรับคืน  ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในงบกําไรขาดทุน เวนแตเมื่อมีการกลับรายการ

การประเมินมูลคาของสินทรัพยเพิ่ม ของสินทรัพยช้ินเดียวกัน ที่เคยรับรูในสวนของผูถือหุน และมีการดอยคาใน

เวลาตอมา ในกรณีนี้รับรูในสวนของผูถือหุน 

 

เมื่อมีการลดลงในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งไดบันทึกในสวนข องผูถือหุน และมีความ

ชัดเจนวาสินทรัพยดังกลาวมีการดอยคา  ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในสวนของผูถือหุนจะถูกบันทึกในงบกําไร

ขาดทุนโดยไมตองปรับกับยอดสินทรัพยทางการเงินดังกลาว  ยอดขาดทุนที่บันทึกในงบกําไรขาดทุนเปนผลตาง

ระหวางราคาทุนที่ซื้อกับมูลคายุติธรร มในปจจุบันของสินทรัพย  หักขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทาง

การเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรูแลวในงบกําไรขาดทุน 
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การคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 

 

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ของสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงิน หมายถึงราคาขาย สุทธิของสินทรัพย หรือ

มลูคาจา กการใชของสินทรั พย  แลวแตมูลคาใดจะสูงกวา   ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพย  

ประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึงภาษีเงิน

ไดเพื่อใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบัน   ซึ่งแปรไปตามเวลาแล ะความเสี่ยงที่มีตอสินทรัพย  

สําหรับสินทรัพยที่ไมกอใหเกิด กระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ืน  ใหพิจารณามูลคาที่คาดวาจะไดรับ

คืนรวมกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่สินทรัพยนั้นมีความเก่ียวของดวย 

 

การกลับรายการดอยคา 

 

ขาดทุนจากการดอยคาขอ งสินทรัพยทางการเงิน จะถูกกลับรายการ   เมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนเพิ่มขึ้นใน

ภายหลัง  และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธโดยตรงกับขาดทุนจากการดอยคาที่เคยรับรู  สําหรับสินทรัพยทางการเงิน

ที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจําหนายและตราสารหนี้ที่จัดประเภทเปนหลักทรัพย เผื่อขาย การกลับรายการจะถูก

บันทึกในงบกําไรขาดทุน  สวนสินทรัพยทางการเงินที่เปนตราสารทุนที่จัดประเภทเปนหลักทรัพยเผื่อขาย การ

กลับรายการจะถูกรับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน 

 

ขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมจะไมมีการปรับปรุงกลับรายการ ขาดทุนจากการดอยคาข องสินทรัพยที่

ไมใชสินทรัพยทางการเงินอ่ืนๆ ที่เคยรับรูในงวดกอนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานวามีขอบงช้ีเร่ือง

การดอยคาหรือไม  ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการที่ใชในการ

คํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน  ขาดทุนจา กการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเทาที่มูลคาตามบัญชีของ

สินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนาย เสมือนหนึ่งไมเคยมีการบันทึก

ขาดทุนจากการดอยคามากอน 

 

(ฎ) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 

 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืนแสดงในราคาทุน 
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(ฏ) ประมาณการหนี้สิน 

 

ประมาณการหนี้สินจะรับรูในงบดุลก็ตอเมื่อกลุมบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปจจุบันหรือ ที่กอ

ตัวขึ้นอัน เปนผลมาจากเหตุการณจากอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจ

จะตองถูกจายไปเพื่อชําระภาร ะหนี้สินดังกลาว  และสามารถประมาณจํานวน ภาระหนี้สิน ไดอยางนาเช่ือถือ      

ถาผลกระทบดังกลาว มีจํานวนที่เปน สาระสําคัญ ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลด กระแสเงินสดที่จะ

จายในอนาคตโดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบันกอนคํานึงภาษีเงินได   เพื่อใหสะทอน จํานวนที่อาจประเมินได

ในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอหนี้สิน 

 

(ฐ) รายได 

 

รายไดที่รับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มหรือภาษีขายอ่ืนๆ และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา 

 

การขายสินคาและใหบริการ 

 

รายไดรับรูในงบกําไรขาดทุนเมื่อไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาที่มีนัยสําคัญไป

ใหกับผูซื้อแลว  และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาที่ขายไปแลวนั้นหรือมี

ความไมแนนอนที่มีนัยสําคัญในการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคาหรือใหบริการนั้น  ไมอาจวัด

มูลคาของจํานวนรายไดและตนทุนที่เกิดขึ้นไดอยางนาเช่ือถือ หรือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่จะตองรับ

คืนสินคา 

 

รายไดในกิจการโรงแรมจากคาหอง คาอาหารและเคร่ืองดื่ม และรายไดคาบริการอ่ืน บันทึกเปนรายไดเมื่อแขก

เขาพักในหอง มีการขายอาหารและเคร่ืองดื่มและเมื่อมีการใหบริการแลว 

 

รายไดในกิจการรานอาหารและเคร่ืองดื่ม จากธรุกิจอาหาร  บันทึกเปนรายไดเมื่อมีการขา ยอาหารและเคร่ืองดื่ม

ใหกับผูซื้อแลว 

 

ดอกเบี้ยรับและเงินปนผลรับ 

 

ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑคงคาง  เงินปนผลรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนในวันที่กลุมบริษัท

มีสิทธิไดรับเงินปนผล  
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(ฑ) รายไดรอตดับัญชี 

 

บริษัทและบริษัทยอยสองแหงรับรูรายไดคาธรรมเนียมบัตรสมาชิกรายปเปนรายไดโดยวิธีเสนตรงตามอายุของ

บัตรสมาชิก 

 

บริษัทยอยบางแหงรับรูคาเชาและคาบริการและเงินสนับสนุนเปนรายไดรอตัดบัญชีและทยอยรับรูเปนรายได

โดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญา 

 

(ฒ) คาใชจาย 

 

สัญญาเชาดําเนินงาน 

 

รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน บันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา ประโยชนที่

ไดรับตามสัญญาเชาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเปนสวนห นึ่งของคาเชาทั้งสิ้นตามสัญญา  คาเชาที่อาจเกิดขึ้ นจะ

บันทึกในงบกําไรขาดทุนในรอบบัญชีที่มีรายการดังกลาว 

 

รายจายทางการเงิน 

 

ดอกเบี้ยจายและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกในงบกําไรขาดทุนในงวดที่คาใชจายดังกลาวเกิดขึ้น  ยกเวน

ในกรณีที่มีการบันทึกเปนตนทุนสวนหนึ่งของสินทรัพย อันเปนผลมาจากการใชเวลายาวน านในการจัดหา 

กอสราง หรือการผลิตสินทรัพยดังกลาวกอนที่จะนํามาใชเองหรือเพื่อขาย 

 

(ณ) ภาษีเงินได 

 

ภาษีเงินไดจากกําไรสําหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบัน ภาษีเงินไดรับรูในงบกําไรขาดทุนเวนแตในสวนที่

เก่ียวกับรายการที่บันทึกในสวนของผูถือหุน 

 

ภาษีเงินไดปจจุบัน 
 

ภาษีเงินไดปจจุบันไดแกภาษีที่คาดวาจะจายชําระโดยคํานวณจากกําไรประจําปที่ตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีที่

ประกาศใช ณ วันที่ในงบดุล  ซึ่งเก่ียวกับรอบบัญชีที่คํานวณภาษีเงินได ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เก่ียวกับ

รายการในปกอนๆ 
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4 รายการท่ีเกิดข้ึนและยอดคงเหลือกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 

กิจการที่เก่ียวของกันไดแกบคุคลหรือกิจการตางๆ ที่มีความเก่ียวของกับกลุมบริษัทและบริษัท โดยการมีผูถือหุน

รวมกันหรือมกีรรมการรวมกัน รายการที่มีขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันไดกําหนดขึ้นโดยใชราคาตลาด

หรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ 

 

ความสัมพันธที่บริษัท/กลุมบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันซึ่งมีการควบคุม หรือควบคุมรวมกันใน

บริษัท หรือเปนกิจการที่บริษัทควบคุม หรือควบคุมรวมกัน  หรือเปนบุคคลหรือกิจการที่มีรายการบัญชีกับ

บริษัท/กลุมบริษัท มีดังนี้ 

 

ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง 

/สัญชาติ 

ลักษณะความสัมพันธ 

1. บริษัท โรงแรมกะรน ภูเก็ต จํากัด ไทย เปนกิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทถือหุนรอยละ 50  

2. บริษัท โรงแรมกะตะ ภูเก็ต จํากัด ไทย เปนกิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทถือหุนรอยละ 50  

3. กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ไทย เปนบริษัทรวม บริษัทถือหุนรอยละ 25 

 โรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา   

4. Regent Maldives Pvt. Ltd. มัลดีฟส เปนบริษัทรวม บริษัทถือหุนรอยละ 25 

5. บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด ไทย เปนกิจการที่เก่ียวของกัน มีผูถือหุนและกรรมการรวมกัน  

6. บริษัท หางเซ็นทรัลดีพารทเมนทสโตร ไทย เปนกิจการที่เก่ียวของกัน มีผูถือหุนและกรรมการรวมกัน  

 จํากัด   

7. บริษัท เซ็นทรัลอินเตอรพัฒนา จํากัด ไทย เปนกิจการที่เก่ียวของกัน มีผูถือหุนและกรรมการรวมกัน  

8. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ไทย เปนกิจการที่เก่ียวของกัน มีผูถือหุนและกรรมการรวมกัน  

9. กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 ไทย เปนกิจการที่เก่ียวของกัน 

10. บริษัท เอเอพีซี (ประเทศไทย) จํากัด ไทย เปนกิจการที่เก่ียวของกัน เปนผูถือหุนของบริษัทยอย  

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแตละประเภทอธิบายไดดังตอไปนี้: 

 

รายการ  นโยบายการกําหนดราคา   

ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจาย  อิงตามดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 

คาบริหารจัดการ  ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน 

คาไฟฟา  ราคาตลาด 

คาเชารับและคาเชาจาย  ราคาตลาดและตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน 

คากอสราง  ราคาตลาด 

 

รายการที่สําคัญกับกิจการที่เก่ียวของกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 สรุปไดดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

บรษิทัยอย        

คาเชารับ -  -  4,740  1,290 

ดอกเบี้ยรับ -  -  182,231  106,225 

รายไดในการบริหารจัดการ -  -  121,928  89,852 

ดอกเบี้ยจาย -  -  51,285  58,954 

คาใชจายอ่ืน -  -  2,089  262 

คาเชาจาย -  -  118,150  111,191 

        

กิจการท่ีควบคุมรวมกัน        

รายไดในการบริหารจัดการ 26,771  17,141  26,771  17,141 

ดอกเบี้ยรับ 2,627  -  2,627  - 

รายไดอ่ืน 2,370  2,111  -  - 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

บริษัทรวม        

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโรงแรม        

  และรีสอรทในเครือเซ็นทารา        

คาเชาจาย 43,292  -  -  - 

คาเชาที่ดินและอาคารรับลวงหนา 3,010,000  -  1,510,000  - 

คาขายอุปกรณ 74,766  -  -  - 

        

บริษัทอื่น        

(ผูถือหุนรวมและ/หรือกรรมการรวมกัน)        

คาเชารับ 14,279  14,279  -  - 

รายไดคาเชาพื้นที่ 16,076  16,076  16,076  16,076 

รายไดอ่ืน 20,451  21,431  -  - 

คาเชาจาย 19,707  25,821  9,957  16,071 

คาไฟฟา 42,163  44,128  42,163  44,128 

คาใชจายในการบริหาร 31,995  31,449  6,574  6,442 

เงินจายคากอสราง 38,019  356,177  -  - 

เงินประกันสิทธิการเชา 95,000  -  95,000  - 

คาเชาจายลวงหนา 118,428  -  -  - 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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ยอดคงเหลือกับกิจการที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีดังนี ้

 

ลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย -  -  40,584  42,008 

บริษัทอ่ืน 15,275  7,648  10,134  4,865 

รวม 15,275  7,648  50,718  46,873 

 

เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน อัตราดอกเบี้ย งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551  2550  2551  2550 

 (รอยละตอป) (พันบาท) 

        

บริษัทยอย          

บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบยรีสอรท จํากัด 5.25 5.25 -  -  595,000  608,000 

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด 5.25 5.25 -  -  3,475,000  2,179,000 

บริษัท ทริปเปลไนน เดคคอร จํากัด - - -  -  81,176  81,176 

บริษัท เซ็นทาราอินเตอรเนชั่นแนล 5.25 - -  -  151,000  - 

แมนเนจเมนท จํากัด          

กิจการที่ควบคุมรวมกัน          

บริษัท โรงแรมกะรนภูเก็ต จํากัด - 6.5 -  5,000  -  5,000 

บริษัท โรงแรมกะตะภูเก็ต จํากัด 6.5 - 41,000  -  41,000  - 

บริษัทรวม          

Regent Maldives Pvt. Ltd. 10.0 - 52,208  -  -  - 

รวม   93,208  5,000  4,343,176  2,873,176 

 

Formatted: Space After:  0 pt, Line
spacing:  single



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกูยืมแกกิจการที่เก่ียวของกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 

2550 มีดังนี้ 

 

เงินใหกูยืมแกบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

ณ วันที่ 1 มกราคม 5,000  -  2,873,176  1,221,000 

เพิ่มขึ้น 117,208  5,000  1,820,000  1,832,926 

ลดลง (29,000)  -  (350,000)  (180,750) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 93,208  5,000  4,343,176  2,873,176 

 

เงินใหกูยืมแกกิจการที่เก่ียวของกันจัดประเภทไดดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

เงินใหกูยืมระยะสั้น 51,442  5,000  3,889,400  2,410,100 

เงินใหกูยืมระยะยาว 41,766  -  453,776  463,076 

รวม 93,208  5,000  4,343,176  2,873,176 

 

เจาหนี้และเงินกูยืมจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 

เจาหนีก้ิจการท่ีเกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย -  -  73,784  3,408 

บริษัทอ่ืน 2,101  2,569  11  28 

รวม 2,101  2,569  73,795  3,436 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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เงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกัน อัตราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551  2550  2551  2550 

 (รอยละตอป) (พันบาท) 

          

บริษัทยอย          

          

บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด 5.25 5.25 -  -  1,103,500  465,000 

บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จํากัด 5.25 5.25 -  -  25,500  32,000 

บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด   3.50 3.50 -  -  95,000  60,000 

บริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเมนท จํากัด 5.25 5.25 -  -  299,000  263,500 

รวม   -  -  1,523,000  820,500 

 

หนี้สินภายใตสัญญาขายฝาก 

 

ยอดคงเหลือกับกองทุนรวมไทยพัฒนา 2 ถึงกําหนดจายดังนี้ 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550 

   คาใชจาย      คาใชจาย   

 ยอดคงเหลือ  รอตัดบัญชี  สุทธิ  ยอดคงเหลือ  รอตัดบัญชี  สุทธิ 

 (พันบาท) 

ภายในระยะเวลาหนึ่งป 81,500  (5,661)  75,839  81,500  (5,661)  75,839 

            

ระยะเวลามากกวาหนึ่งปถึงหาป 366,750  (22,505)  344,245  326,000  (22,642)  303,358 

ระยะเวลามากกวาหาป -  -  -  122,250  (5,523)  116,727 

 366,750  (22,505)  344,245  448,250  (28,165)  420,085 

รวม 448,250  (28,166)  420,084  529,750  (33,826)  495,924 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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สญัญาสําคัญท่ีทํากับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 

สัญญาเชาระยะยาว 

 

บรษิทั 

 

ในป 2535 บริษัทไดตออายุสัญญาเชาอาคารสําห รับการประชุมและจัดนิทรรศการกับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา  

จํากัด (มหาชน)  เปนระยะเวลา 17 ป และจะสิ้นสุดลงในวันที่ 18 ธันวาคม 2551 ภายใตเงื่อนไขของสัญญานี้ 

บริษัทไดจายคาตอบแทนใหแกผูใหเชาเปนจํานวนเงิน 115 ลานบาท ซึ่งบันทึกไวเปนสิทธิการเชาในงบดุล และ

จะตองจายคาเชารายปใหแกผูใหเชาปละ 1 ลานบาท คาเชารายปนี้จะเพิ่มในอัตรารอยละ 5 ของคาเชาปที่ผานมา 

บริษัทมีสิทธิที่จะขอตออายุสัญญาการเชาโดยจะตองแจงแกผูใหเชาเปนลายลักษณอักษรกอนสิ้นสุดระยะเวลา

การเชา 

 

ณ วันที่ในรายงานของผูสอบบัญชี การตออายุสัญญาเชายังอยูระหวางการเจรจา 

 

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2532 บริษัทไดทําสัญญาเชาอาคารที่จอดรถและสนามเทนนิสกับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา  

จํากัด (มหาชน ) สัญญานี้มีกําหนดเวลา 3 ป โดยเร่ิมต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2532 และสามารถตออายุไดเปน    

คราว ๆ คร้ังละ 3 ป โดยผูใหเชามีสิทธิเพิ่มคาเชาขึ้นรอยละ 5 ของคาเชาในปที่ผานมา คาเชารายปสําหรับสัญญา

เชานี้มีจํานวนเงินประมาณ 3 ลานบาท 

 

บรษิทัยอย 

 

โครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด บีช รีสอรท สมุย 

 

สัญญาระหวางบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย กับกองทุนรวมไทยพัฒนา 1 

 

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2545 บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด (“CSBR”) ไดทําสัญญาจะซื้อจะขายอาคารกับ

กองทุนรวมไทยพัฒนา 1 (“TP1”) โดย CSBR ตกลงขายอาคารโรงแรมพรอมเฟอรนิเจอรที่ใชในการประกอบ

ธรุกิจโรงแรมใหแก TP1 และ CSBR ไดทําสัญญาเชาอาคารดังกลาวกลับคืนจาก TP1 ตามสัญญาเชาอาคาร  ฉบับ

ลงวันที่เดียวกัน เปนระยะเวลา 3 ป นับต้ังแตวันที่ในสัญญา และสามารถตอสัญญาไดอีกคราวละ 3 ป  นอกจากนี้ 

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2545 CSBR ยังไดทําสัญญาใหเชาที่ดินแก  TP1 เปนระยะเวลา 15 ป ภายใตสัญญา นี้ TP1 

ในฐานะเจาของกรรมสิทธิในอาคารโรงแรม ซึ่งต้ังอยูบนที่ดินที่เชาตามสัญญานี้ ตกลงจะขายอาคารโรงแรม และ



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
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เฟอรนิเจอรที่มีอยูในอาคารโรงแรมในวันที่มีการโอนกรรมสิทธิในอาคารโรงแรมดังกลาวใหแก CSBR  เมื่อ 

CSBR ไดชําระราคา ซื้อคืนอาคารโรงแรมและเฟอรนิเจอรใหแก TP1 ตามที่ระบุไวในสัญญาเรียบรอยแลว 

 

นอกจากนี ้TP1 ไดวาจาง CSBR ใหเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยตามสัญญาวาจางผูบริหารอสังหาริมทรัพยลง

วันที่ 12 ธันวาคม 2545 เปนระยะเวลา 15 ป และเพื่อเปนหลักประกันการชําระหนี้และปฏิบัติตามสัญญา CSBR 

ตกลงจํานอง ที่ดินอันเปนที่ต้ังของโรงแรม และใหบริษัท โรงแรม เซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน ) (“CPH”) 

จัดทําหนังสือรับรองการชําระหนี้และการปฏิบัติตามสัญญาเชาอาคาร และสัญญาบริหารอสังหาริมทรัพยใหแก

กองทนุรวม 

 

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551 CSBR และ TP1 ไดทําบันทึกขอตกลงเลิกสญัญา โดย CSBR และ TP1 ตกลงยกเลิก

สัญญาเชาที่ดิน สัญญาเชาอาคาร สัญญาวาจางผูบริหารอสังหาริมทรัพย และสัญญาจํานองที่ดิน โดยใหสัญญา

ตางๆ ดังกลาวมีผลสิ้นสุดลง ต้ังแตวันที่ลงนามในบันทึกขอตกลง นอกจากนี้ CSBR ตกลงซื้อ และ  TP1 ตกลง

ขายเฟอรนิเจอรและอุปกรณที่มีอยูในอาคารโรงแรม ณ วันที่ทําบันทึกขอตกลง ในราคา 1,000,000 บาท โดย 

TP1 ตกลงโอนกรรมสิทธิ์และสงมอบเฟอรนิเจอรและอุปกรณดังกลาวใหแก CSBR และ CSBR ไดชําระราคาคา

ซื้อเฟอรนิเจอรและอุปกรณดังกลาวใหแก TP1 เสร็จสิ้นแลวในวันที่ทําบันทึกขอตกลง และในวันเดียวกัน CPH 

และ TP1 ไดทําบันทึกขอตกลงยกเลิกคํารับรองการชําระหนี้ เพื่อยกเลิกหนังสือรับรองการชําระหนี้ ฉบับลง

วันที่ 12 ธันวาคม 2545 ที่ CPH ไดทําไวกับ TP1 เพื่อรับรองการชําระหนี้ของ CSBR ภายใตสัญญาวาจาง

ผูบริหารอสังหาริมทรัพย สัญญาเชาอาคาร และสัญญาเชาทีด่ินที่เก่ียวของ 

 

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551 TP1 ไดขายอาคารโรงแรมใหแก CPH เนื่องจาก CSBR ไมประสงคใชสิทธิซื้ออาคาร

โรงแรมตามสัญญาเชาที่ดิน ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2545 โดย TP1 ไดรับคาตอบแทนจากการขายอาคารเปน

จํานวนเงิน 1,450 ลานบาท 

 

สัญญาระหวางบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย กับกองทุนรวมสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยโรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา 

 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยไดเขาทําสัญญาตางๆ 

ที่เก่ียวกับที่ดิน และอาคารโรงแรมเ ซ็นทาราแกรนด บีช รีสอรท สมุย (ช่ือเดิมคือ โรงแรมเซ็นทรัลสมุย  บชีรี

สอรท) กับกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา (“CTARAF”) โดยมี

สาระสําคัญตอไปนี ้
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1. บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด (“CSBR”) ไดทําสัญญาเชาที่ดินกับ CTARAF เพื่อใหCTARAF เชา

ที่ดินเปนระยะเวลา 30 ป นับต้ังแตวันที่คูสัญญาไดนําสัญญาเชาไปจดทะเบียนการเชา (วันที่ 26 กันยายน 2551) 

ทั้งนี้ CTARAF ตกลงชําระคาเชาที่ดินเปนจํานวนทั้งสิ้น 1,500 ลานบาท โดยชําระทั้งจํานวนในวันจดทะเบียน

การเชา CSBR บันทึกรายการดังกลาวเปนรายไดรับลวงหนารอตัดบัญชีในงบดุล และทยอยตัดบัญชีเปนรายได

โดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 30 ป ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 รายไดคาเชาที่ดินรับ

ลวงหนาดังกลาวสุทธิจากคาตัดจําหนายจํานวน 13.3 ลานบาท คงเหลือจํานวน 1,486.7 ลานบาท  

 

2. บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) (“CPH”) ไดทําสัญญาเชาอาคารสิ่งปลูกสราง โรงแรม     

เซ็นทาราแกรนด บีช รีสอรท สมุย รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณที่เก่ียวของกับ CTARAF เพื่อให 

CTARAF เชาเปนระยะเวลา 30 ป นับต้ังแตวันที่คูสัญญาไดนําสัญญาเชาไ ปจดทะเบียนการเชา (วันที่ 26 

กันยายน 2551) ทั้งนี้ CTARAF ตกลงชําระคาเชาอาคารเปนจํานวนทั้งสิ้น 1,510 ลานบาท โดยชําระทั้งจํานวน

ในวันจดทะเบียนการเชา CPH บันทึกรายการดังกลาวเปนรายไดรับลวงหนารอตัดบัญชีในงบดุลในงบการเงิน

เฉพาะกิจการ และทยอยตัดบัญชีเปนรายไดโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 30 ป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 

รายไดรับลวงหนาสุทธิจากคาตัดจําหนายจํานวน 13.4 ลานบาท คงเหลือจํานวน 1,496.6 ลานบาท 

 

ภายใตสัญญาเชาอาคารสิ่งปลูกสราง CPH ตกลงและรับรองวา ภายในระยะเวลา 4 ปนับจากวันจดทะเบียนการ

เชา CTARAF จะมีรายไดคาเชาจากการนําทรัพยที่เชาไปหาผลประโยชน ไมนอยกวารายไดคาเชาประกันสะสม 

ตามจํานวนเงินที่ระบุในสัญญา โดยหาก CTARAF มีรายไดคาเชาสะสมนอยกวารายไดคาเชาประกันสะสมตาม

สัญญา CPH ตกลงจะชําระเงินให CTARAF ในจํานวนเทากับสวนตางระหวางรายไดคาเชาสะสมของ      

กองทุนรวม ลบดวยรายไดคาเชาประกันสะสม  

 

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 CPH และ CSBR ไดทําสัญญาเก่ียวกับการประกันรายไดของกองทุนรวมสิทธ ิ       

การเชาฯ โดย CSBR ในฐานะผูใหเชาที่ดินซึ่งไดรับประโยชนสวนหนึ่งจากการเชาทรัพยสินของกองทุนรวม ตก

ลงรวมรับประกันรายไดคาเชา โดยหาก CPH ตองชําระเงินใดๆ ใหแก  CTATAF ภายใตเงื่อนไขการรับประกัน

ขางตน CSBR ตกลงจะชําระเงินคารับประกันบางสวนใหแก CPH ตามอัตรารอยละที่กําหนดในสัญญา 
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ในงบการเงินเฉพาะกิจการ CPH บันทึกสํารองการค้ําประกัน จํานวนเงินประมาณ 39.50 ลานบาท เปนหนี้สินไม

หมุนเวียนในงบดุล และบันทึกขาดทุนจากสํารองการค้ําประกันในจํานวนเดียวกันในงบกําไรขาดทุนสําหรับป

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ในงบการเงนิรวม CPH และ CSBR บันทึกสํารองการค้ําประกัน จํานวนเงินรวม

ประมาณ 78.74 ลานบาท เปนหนี้สินไมหมุนเวียนใ นงบดุล และบันทึกขาดทุนจากสํารองการค้ําประกันใน

จํานวนเดียวกันในงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 

 

ทั้งนี้ หากกองทุนรวมประสงคจะตออายุสัญญาเชาที่ดิน และสัญญาเชาอาคาร ตามขอ 1 และขอ 2 ขางตน ไปอีก

นับจากวันครบระยะเวลาการเชา  ใหกองทนุรวมแจงความประสงคดังกลาวใหแก CSBR และ CPH แลวแตกรณ ี

ทราบเปนลายลักษณอักษรภายในปที่  26 นับจากปแรกของระยะเวลาการเชา  และใหคูสัญญารวมกันเจรจา

รายละเอียดในการตออายุสัญญาเชาใหแลวเสร็จภายในปที่ 27 นับจากปแรกของระยะเวลาการเชา 

 

3. CSBR ไดทําสัญญาซื้อขายเฟอรนิเจอรและอุปกรณที่ไดติดต้ัง / ใชงานอยูในโรงแรมเซ็นทาราแกรนด บีช 

รีสอรท สมุย กับ CTARAF โดย CTARAF ตกลงชําระคาตอบแทนการรับโอนกรรมสิทธิ์ในเฟอรนิเจอรและ

อุปกรณดังกลาว เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 80 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยชําระทั้งจํานวนในวันโอน

กรรมสิทธิ์ (วันที่ 26 กันยายน 2551) 

 

4. CTARAF ไดทําสัญญาเชาชวงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด บีช รีสอรท สมุยกับ บริษัท 

เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเมนท จํากัด (“CSHM”) เพื่อใหเชาที่ดิน อาคารและระบบสาธารณูปโภคและ

อุปกรณที่เก่ียวของ และเฟอรนิเจอรและอุปกรณแก CSHM เพื่อให CSHM ใชในการดําเนินธุรกิจโรงแรม โดยมี

ระยะเวลาการเชา 3 ป นับจากวันที่ 26 กันยายน 2551 ทั้งนี้ CTARAF ตกลงใหคํามั่นแก CSHM เพื่อให CSHM 

มีสิทธิเชาทรัพยที่เชาตอไปอีก  3 ปนับจากวันที่ครบระยะเวลาการเชา  โดย  CSHM ตองแจงใหกองทุนรวมทราบ

ถึงการใชสิทธิตามคํามั่นใหสิทธิการเชาลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา  6 เดือนกอนวันครบระยะเวลา

การเชา ตามสัญญาฉบับนี้ CSHM ตกลงชําระคาเชาเปนรายเดือน ซึ่งประกอบดวย คาเชาคงที่ ในอัตรารวม 225 

ลานบาทตอป และคาเชาแปรผัน ซึ่งคิดเปนรอยละ ตามอัตราที่กําหนดในสัญญาของรายไดหลังหักตนทุนและ

คาใชจายในการดําเนินงาน คาใชจายอ่ืนๆและคาเชาคงที ่

 

ทั้งนี้ตามสัญญาเชาชวงและสัญญาอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ CSHM ตองปฎิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา เชน สงมอบ

เอกสาร และขอมูลตางๆ ตามที่ระบุในสัญญา เปดบัญชีและดํารงบญัชีเงินฝากตางๆ รวมทั้งโอนสิทธิเรียกรองใน

บัญชีเงินฝากดังกลาวใหแก CTARAF ไมกอหนี้เพิ่มเติม ขาย จําหนาย ใหเชา กอภาระผูกพันในทรัพยสินไมวา

ทั้งหมด หรือบางสวน ใหเงินกู ลงทุนใดๆ ยกเวนไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจาก CTARAF 
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โครงการโรงแรมเซ็นทรัลวงศอมาตยบีชรีสอรท พัทยา 

 

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2546 บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด (“CHBR”) ไดทําสัญญาเชาที่ดินและอาคาร

โรงแรมเซ็นทรัลวงศอมาตยบีชรีสอรท พัทยา (“อาคารโรงแรม ”) กับกองทุนรวมไทยพัฒนา  2 (“กองทนุ”) เพื่อ

ประกอบธรุกิจโรงแรม โดยมกีาํ หนดระยะเวลา 10 ป เร่ิมต้ังแตวันที่ 23 ธันวาคม 2546 เปนตนไป ทั้งนี้ CHBR 

ตกลงชําระคาเชาเปนงวดรายหกเดือน ในอัตรางวดละ 55 ลานบาท อัตราคาเชานี้ใชบังคับสําหรับระยะเวลาการ

เชาต้ังแตวันที่ลงนามในสัญญาจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2550 หลังจากนั้นคูสัญญาจะ พิจารณาปรับคาเชาตาม

ความเหมาะสม  คาเชางวดแรกมีกําหนดชําระในวันที่  26 สิงหาคม 2547 เพื่อเปนคาเชาสําหรับระยะเวลาการเชา

ต้ังแตวันที่ 23 ธันวาคม 2546 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2547 และงวดถัดไปจะมีกําหนดชําระในวันทําการที่สามกอน

สิ้นเดือนกุมภาพันธ และเดือนสิงหาคมในแตละป  คาเชางวดสุดทายจะชําระในวันที่สัญญานี้ระงับหรือสิ้นสุดลง 

ในจํานวนเงินซึ่งคิดคํานวณตามจํานวนวันที่เกิดขึ้นจริงนับต้ังแตวันถัดจากกําหนดวันชําระคาเชาในงวดกอน

หนาจนถึงวันที่สัญญานี้สิ้นสุดลง (ดูหมายเหตุ 15) 

 

นอกจากนี ้ CHBR ตกลงที่จะดําเนินการกอสรางอ าคารหรือสิ่งปลูกสรางอ่ืนใดบนทรัพยที่เชา เพื่อเปนการเพิ่ม

มูลคา ที่ดินและอาคารโรงแรมเปนการตอบแทนการที่กองทุนตกลงให CHBR เชาทรัพยที่เชา และภายหลังจากป

ที่หนึ่งนับจากวันเร่ิมตนของระยะเวลาการเชา CHBR ตกลงที่จะซอมแซมใหญ และ /หรือพิจารณาปรับปรุง

อาคารโรงแรม เพื่อปรับปรุงมูลคาของทรัพยที่เชาใหดีขึ้นและเหมาะสมกับการประกอบธรุกิจโรงแรม 

 

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 บริษัทไดทําสัญญาโอนสิทธิการเชากับ CHBR และกองทนุ  โดยบริษัทไดรับโอนสิทธิ

การเชารวมถึงหนาที่ความรับผิดชอบตามสัญญาเชาที่ดินพรอมอาคารดังกลาว 

 

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2546 บริษัท เซ็นทรัลอินเตอรพัฒนา จํากัด (“ผูขายฝาก”) ไดทําสัญญาขายฝากที่ดินพรอม

อาคารโรงแรมเซ็นทรัลวงศอมาตยบีชรีสอรทพัทยากับกองทุนรวมไทยพัฒนา  2 (“ผูซื้อฝาก”) และผูขายฝากอีก

รายหนึ่งไดทําสัญญาขายฝากที่ดิน กับ กองทุนรวมไทยพัฒนา  2 (“ผูซื้อฝาก”) เพื่อใหบริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีช    

รีสอรท จํากัด (“CHBR”) เชาและดําเนินธุรกิจเก่ียวกับกิจการโรงแรม ซึ่งคูสัญญาตกลงใหผูขายฝาก หรือบริษัท 

เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด หรือบริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จํากัด (มหาชน ) รายหนึ่งรายใดเปนผูมี

สิทธิไถคืนทรัพยที่ขายฝากจากผูซื้อฝากในราคาสินไถตามที่ระบุในสัญญาภายในกําหนดระยะเวลาสิบป

นับต้ังแตวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ หรือในกรณีที่ผูมีสิทธิไถคืนมีความประสงคจะไถทรัพยที่ขายฝากให

เสร็จสิ้นกอนกําหนดสิบปใหแจงเปนหนังสือถึงผูซื้อฝากใหทราบลวงหน ากอนถึงกําหนดการผอนชําระงวด

ถัดไปไมนอยกวาสามสิบวัน 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2546 ผูขายฝากทั้งสองรายไดทําหนังสือสละสิทธิในการไถคืนทรัพยที่ขายฝากใหแกบริษัท    

เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด และบริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) 

 

เพื่อเปนหลักประกัน การชําระหนี้และปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ บริษัทไดออกหนังสือรับรองการชําระหนี้ของ

บริษัท เซ็นทรัล หัวหินบีชรีสอรท จํากัด กับกองทุนรวมไทยพัฒนา 2 

 

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด  ไดทําหนังสือสละสิทธิในการไถคืนทรัพยที่

ขายฝากใหแกบริษัทแตเพียงผูเดียว 

 

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด 

 

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด (“CWH”) ไดทําสัญญาเชาชวงที่ดินและอาคารใน

สวนของโรงแรมจากกองทนุรวมธรุกิจไทย 4 เพื่อพัฒนาและใชประกอบการดําเนินธุรกิจเก่ียวกับโรงแรมหรือ

ธุรกิจอ่ืนที่เก่ียวของ CWH ตองจายคาเชาลวงหนาและคาเชารายปใหแกกองทุนตลอดอายุของสัญญาซึ่งสิ้นสุด

วันที่ 22 ธันวาคม 2575 เปนจํานวนเงิน 1,188.75 ลานบาท ทั้งนี้ CWH ไดชําระคาเชาลวงหนาเมื่อลงนามใน

สัญญาเปนจํานวนเงิน 275 ลานบาท 

 

สัญญาขางตนยังไดกําหน ดให CWH ตองโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสรางใดๆ ที่ CWH ไดทําการ

ซอมแซมปรับปรุง หรือกอสรางขึ้นบนที่ดินที่เชาชวงใหแกเจาของทรัพยสินคือสํานักงานทรัพยสินสวน

พระมหากษัตริย ทันทีที่มีการซอมแซม ปรับปรุงหรือกอสรางดังกลาวเสร็จสิ้น 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 CWH ยังไมไดโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสรางตางๆ ใหแกเจาของ

ทรัพยสิน ทั้งนี้ CWH ไดรับการอนุมัติผอนปรนการขยายระยะเวลาการพัฒนาและกอสรางอาคารโรงแรม และ

โอนกรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสรางใหกับเจาของทรัพยสินออกไปเปนภายในป 2555 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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สัญญาบรกิารระยะยาว 

 

บรษิทั 

 

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 บริษัทไดทําสัญญาคาตอบแทนการจัดการกับบริษัทยอย โดยสัญญาดังกลาวมีผล

บังคับใชต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2547 คาตอบแทนการจัดการดังกลาวกําหนดชําระเปนรายไตรมาสทั้งนี้คูสัญญามี

สิทธิที่จะทําการแกไขหรือเพิ่มเติมหรือลดงานที่ดําเนินการนี้ หรือเพิ่มหรือลดเงินคาตอบแทนโดยจะตองทําความ

ตกลงเปนหนังสือ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

- บริษัทไดทําสัญญาคาตอบ แทนการจัดการสําหรับบริษัทยอย เจ็ดแหงในกลุมโรงแรมเพื่อบริหารงานกิจการ

โรงแรม  ภายใตสัญญาดังกลาวบริษัทจะไดรับคาตอบแทนการจั ดการในอัตราเปนรอยละที่กําหนดไวใน

สัญญาของรายไดสุทธิจากการใหบริการ โดยแยกเปนคาบริหารจัดการและคาจัดการการตลาด 

 

- บริษัทไดทําสัญญาการจัดการดานการตลาดกับบริษัทยอยอีกหนึ่งแหงในกลุมโรงแรม   ภายใตสัญญา

ดังกลาวบริษัทจะไดรับคาตอบแทนเฉพาะการจัดการดานการ ตลาดในอัตราเปนรอยละที่กําหนดไวใน

สัญญาของรายไดสุทธิจากการใหบริการ 

 

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

การบริหารงานของ CRG ภายใตสัญญาดังกลาวบริษัทจะไดรับคาตอบแ ทนการจัดการเปนจํานวนเงินคงที่

เปนรายเดือน 

 

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549 และวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 บริษัทไดทําสัญญาการจัดการกับบริษัท โรงแรมกะรน

ภูเก็ต จํากัด และ บริษัท โรงแรมกะตะภูเก็ต จํากัด เพื่อใหบริการบริหารงานโรงแรมเปนระยะเวลา 5 ป สัญญา

สิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2554 และเดือนพฤษภาคม 2554 ตามลําดับ สัญญาดังกลาวตออายุอัตโนมตัไิดอีก 5 ป 

ภายใตสัญญาดังกลาว บริษัทจะไดรับคาตอบแทนการจัดการในอัตราที่กําหนดไวในสัญญา 

 

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551 บริษัทไดทําสัญญาการจัดการกับบริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเมนท จํากัด 

เพื่อใหบริการบริหารงานโรงแ รมเปนระยะเวลา 30 ป นับจากวันที่ในสัญญา บริษัทจะไดรับคาตอบแทนการ

จัดการในอัตราที่กําหนดไวในสัญญา 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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บรษิทัยอย 

 

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

จํากัด จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ภายใตเงื่อนไขของสัญญาการจัดการ  คูสัญญาจะใหบริการดานการจัดการ

และบริหารกิจการโรงแรมของ  CHBR และ CHBR ตกลงที่จะจายคาธรรมเนียมการจัดการ โดยคํานวณตาม

วิธีการที่ระบุไวในสัญญา  

 

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2544 บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด  (“CHBR”) ไดทําสัญญาการบริกา รกับบริษัท               

หางเซ็นทรัลดีพารทเมนทสโตร จํากัด มีกําหนด 3 ป เพื่อรับขอมูลทางธุรกิจและคําแนะนําตางๆ อันเก่ียวกับการ         

ตัดสินใจที่เปนประโยชนตอ CHBR โดยมีอัตราคาบริการปละ 10 ลานบาท เมื่อสิ้นสุดอายุของสัญญา คูสัญญา

สามารถตอสัญญาออกไปไดอีกคราวละหนึ่งป โดยที่อัตราคาบริการจะมีการพิจารณารวมกัน 

 

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จํากัด (“CSH”) ไดทําสัญญาใหเชาและใหบริการกับบริษัท สรรพสินคา เซ็นทรัล 

จํากัด มีกําหนดเวลา 30 ป สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โดยบริษัท สรรพสินคา เซ็นทรัล จํากัด ไดตกลงเชา

สวนหนึง่ของอาคารของ CSH เพื่อใชประกอบกิจการศูนยการคา โดย  CSH มรีายไดรวมประมาณ 428 ลานบาท 

ตลอดอายุของสัญญา 

 

สัญญาสิทธ ิ

 

บรษิทั 

 

บริษัทไดทําสัญญาสิทธิกับบริษัท เอเอพีซี (ประเทศไทย ) โดยอนุญาตใหบริษัทเปนผูดําเนินกิจการโรงแรม

ภายใตช่ือ “โซฟเทล” จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และเพื่อเปนการตอบแทนสิทธิดังกลาว บริษัทตกลงจะจาย

คาธรรมเนียมสิทธิโดยคํานวณจากรายไดคาหองพักตามอัตรารอยละที่ระบุในสัญญา 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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บรษิทัยอย 

 

บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จํากัด (“CSH”) ไดทําสัญญาสิทธิกับบริษัท เอเอพีซี (ประเทศไทย ) จํากัด โดย

อนุญาตให  CSH เปนผูดําเนินกิจการโรงแรมภายใตช่ือ “โนโวเทล” จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 เพื่อเปนการ

ตอบแทนสิทธิดังกลาว CSH ตกลงจะจายคาธรรมเนียมสิทธิโดยคํานวณจากรายไดคาหองพักตามอัตรารอยละที่

ระบุในสัญญา 

 

สัญญาโอนสิทธิการจําหนาย 

 

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2546 บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป  จํากัด (“CRG”) ไดทําสัญญารับโอนสิทธิภายใต

สัญญาโอนสิทธิการจําหนายจากบริษัท เซ็นทรัลไอศครีม จํากัด กับบริษัท บี- อาร (ไทยแลนด) จํากัด ซึ่งอนุญาต

ให CRG เปนผูดําเนินการรานคาภายใตเคร่ืองหมายการคาบาสก้ิน - รอบบิ้นสในประเทศไทย 

 

สัญญาเชาและบริการระยะยาว 

 

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) มีสัญญาเชาและบริการระยะยาวกับบริษัทที่เก่ียวของกันเปน

เวลา 3 - 30 ป จนถึงป 2569 ตามเงื่อนไขของสัญญา CRG จะตองจายคาเชาและบริการเปนยอดคงที่รายเดือน 

หรือคิดเปนรอยละของยอดขาย ดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพันจากสัญญาเชาดําเนินงาน        

ภายในระยะเวลาหนึ่งป 267,683  253,843  -  - 

ระยะเวลามากกวาหนึ่งปถึงหาป 227,945  220,614  -  - 

ระยะเวลามากกวาหาป 18,162  26,372  -  - 

รวม 513,790  500,829  -  - 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

 

 45 

ภาระคํ้าประกันตามสัญญาระหวางกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 

บรษิทั 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทไดค้ําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร วงเงินการขอเปดเลตเตอรออฟเครดิต

และการค้ําประกันตาง ๆ ของบริษัทยอยบางแห งตอธนาคารในประเทศหลายแหงเปนจํานวนเงินรวม  103      

ลานบาท 

 

บริษัทไดค้ําประกันการชําระหนี้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด (“CWH”) กับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง

ในวงเงินค้ําประกันไมนอยกวา 2,350 ลานบาท ทั้งนี้หากวา CWH มีหนี้เงินกูตามสัญญาคางชําระไมเกิน 1,000 

ลานบาท และไมไดตกเปนผูผิดนัดตามสัญญานี้ CWH มีสิทธิขอยกเลิกภาระค้ําประกันดังกลาวได ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2551 CWH ยังไมไดเบิกเงินกูตามสัญญางวดแรก 

 

5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

เงินฝากธนาคารและเงินสด 85,576  113,087  4,331  6,722 

เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง -  -  -  - 

รวม 85,576  113,087  4,331  6,722 

 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของกลุมบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 สวนใหญเปน

สกุลเงินบาท 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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6 ลูกหนี้การคา 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

ยังไมครบกําหนดชําระ 173,344  214,909  29,200  59,618 

เกินกําหนดชําระ :        

 นอยกวา 3 เดือน 74,073  52,275  15,802  4,200 

 3 - 6 เดือน 13,565  6,993  4,447  2,356 

 6 - 12 เดือน 5,741  3,479  3,690  2,152 

 มากกวา 12 เดือน 5,763  1,774  899  593 

 272,486  279,430  54,038  68,919 

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5,249)  (578)  (389)  (389) 

สทุธิ 267,237  278,852  53,649  68,530 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสินเช่ือแกลูกคาของกลุมบริษัท มีระยะเวลาต้ังแต 15 วันถึง 30 วัน 

 

ลูกหนี้การคาของกลุมบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 สวนใหญเปนสกุลเงินบาท 

 

7 สนิคาคงเหลอื 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

อาหารและเคร่ืองดื่ม 181,877  147,799  6,317  7,364 

วัสดุสิ้นเปลืองใชในการดําเนินงาน 86,497  78,036  2,624  2,512 

อ่ืนๆ 16,673  12,879  188  200 

 285,047  238,714  9,129  10,076 

หัก คาเผื่อสินคาลาสมัย (523)  (1,102)  -  - 

รวม 284,524  237,612  9,129  10,076 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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8 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 

 

 

9 เงินลงทุนในบรษิทัยอย บริษัทรวม และกจิการท่ีควบคุมรวมกัน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

ณ วันที่ 1 มกราคม 158,288  186,449  4,411,909  4,659,078 

สวนแบงกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน        

   ตามวิธีสวนไดเสีย 16,411  (28,161)  -  - 

ซื้อเงินลงทนุ 912,959  -  820,259  250 

รับคืนมูลคาหนวยลงทุนในกองทุนรวม -  -  (202,954)  (37,419) 

คาเผื่อการดอยคา -  -  -  (210,000) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 1,087,658  158,288  5,029,214  4,411,909 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

เงินจายลวงหนาใหผูขายวัตถุดิบ 38,500  24,270  -  - 

คาใชจายจายลวงหนา 28,090  24,359  16,537  19,232 

ภาษีเงินไดจายลวงหนา -  3,843  -  3,843 

ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย 142,575  6,257  83,820  5,514 

เงินประกันสิทธิการเชา 95,000  -  95,000  - 

ลูกหนี้อ่ืน 46,112  57,706  -  - 

อ่ืน ๆ 89,547  59,632  41,921  27,759 

รวม 439,824  176,067  237,278  56,348 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย   

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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เงนิลงทุนในบรษิทัยอย บรษิทัรวม และกิจการท่ีควบคุมรวมกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 และเงินปนผลรับสําหรับแตละปมีดังน้ี 

 

 งบการเงนิรวม 

 สัดสวนความเปนเจาของ  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย  เงินปนผลรับ 

 2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550 

 (รอยละ)  (พันบาท) 

กิจการท่ีควบคุมรวมกัน                    

บริษัท โรงแรมกะรนภูเก็ต จํากัด 50.0  50.0  520,000  360,000  180,000  180,000  87,249  98,407  -  - 

บริษัท โรงแรมกะตะภูเก็ต จํากัด 50.0  50.0  120,000  120,000  60,000  60,000  61,938  59,881  -  - 

     640,000  480,000  240,000  240,000  149,187  158,288  -  - 

บริษัทรวม                    

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 25.3  -  3,200,000  -  809,009  -  835,485  -  -  - 

   โรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา                    

Regent Maldives Pvt. Ltd. 25.0  -  415,773  -  103,950  -  102,986  -  -  - 

     3,615,773  -  912,959  -  938,471  -  -  - 

รวม     4,255,773  480,000  1,152,959  240,000  1,087,658  158,288  -  - 

 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สัดสวนความเปนเจาของ   ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  เงินปนผลรับ 

 2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550 

 (รอยละ)  (พันบาท) 

บริษัทยอย                

บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด  100.0  100.0  250,000  250,000  394,383  394,383  37,500  120,000 

0 100.0 บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จํากัด   100.0  150,000  150,000  189,000  189,000  -  - 

บริษัท เซ็นทรัลกระบ่ีเบยรีสอรท 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  100,564  165,635 

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  150,000  200,000 

บริษัท ทริปเปลไนน เดคคอร จํากัด  100.0  100.0  250  250  250  250  -  - 

บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเมนท 

จาํกัด 

100.0  -  1,250  -  1,250  -  -  - 

บริษัท เซ็นทาราอินเตอรเนช่ันแนล  100.0  -  10,000  -  10,000  -  -  - 

   แมนเนจเมนท จํากัด                



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สัดสวนความเปนเจาของ (รอยละ)  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  เงินปนผลรับ 

 2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550 

 (รอยละ)  (พันบาท) 

0
 กองทุนรวม               

0 - กองทุนรวมไทยพัฒนา 1  20.04  -  1,350,000  -  183,534  127,907  124,693 

0 23.83 กองทุนรวมไทยพัฒนา 2  23.83  815,000  815,000  106,810  126,230  84,286  83,631 

                

กิจการที่ควบคุมรวมกนั                

0 50.0 บริษัท โรงแรมกะรนภูเก็ต จํากัด  50.0  520,000  360,000  180,000  180,000  -  - 

0 50.0 บริษัท โรงแรมกะตะภูเก็ต จํากัด  50.0  120,000  120,000  60,000  60,000  -  - 

                

บริษัทรวม                

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 25.3  -  3,200,000  -  809,009  -  -  - 

   โรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา                

รวม     8,491,500  6,470,250  5,239,214  4,621,909  500,257  693,959 

หัก คาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุน         (210,000)  (210,000)     

สุทธ ิ         5,029,214  4,411,909     

 

ตามสัญญาจํานําหุนระหวางบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน ) และกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา (“CTARAF”)  

บริษัทตกลงจํานําหุนของบริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเมนท จํากัด ไวกับ CTARAF เพื่อเปนการประกันภาระหนี้ตามสัญญาที่เก่ียวของ 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

 

 งบการเงินรวม 

         เคร่ืองตกแตง  เคร่ืองใชใน         

   สวนปรับปรุง  อาคารและ  เคร่ืองจักร  ติดต้ังและ  การดําเนินงาน  สวนปรับปรุง    งานระหวาง   

 ที่ดิน  ที่ดิน  สวนปรับปรุง  และอุปกรณ  เคร่ืองใช  กจิการโรงแรม  อาคารเชา  ยานพาหนะ  กอสราง  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน / ราคาประเมินใหม                    

ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 2,019,296  205,683  5,209,156  2,203,973  1,550,031  119,636  67,566  167,313  1,465,701  13,008,355 

เพิ่มขึ้น 13,441  1,009  169,152  108,218  127,717  61,995  2,994  25,603  2,015,087  2,525,216 

โอนจากเงินจายลวงหนาคาที่ดิน 81,426  -  -  -  -  -  -  -  -  81,426 

โอนไปลิขสิทธิ์ซอฟทแวร -  -  -  (63,093)  (50,782)  -  -  -  -  (113,875) 

โอน -  127  1,222,799  582,802  49,708  (289)  20,424  6,409  (1,881,980)  - 

จําหนาย (1,684)  (46)  (23,556)  (37,169)  (33,911)  (16,089)  (11,994)  (1,620)  (707)  (126,776) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ                    

   1 มกราคม 2551 2,112,479  206,773  6,577,551  2,794,731  1,642,763  165,253  78,990  197,705  1,598,101  15,374,346 

เพิ่มขึ้น -  2,688  674,065  202,933  129,162  43,090  3,272  8,673  2,851,189  3,915,072 

จําหนาย -  (6,563)  (1,617,400)  (676,655)  (626,845)  (38,051)  (53,383)  (2,234)  (960)  (3,022,091) 

โอน   (1,598)  56,093  1,335,879  663,638  194,011  13,069  3,079  (167)  (2,264,004)  - 

โอนไปสินทรัพยภายใตสัญญาเชา -  (58,305)  (2,369,360)  (1,024,752)  -  -  -  -  -  (3,452,417) 

โอนเขาจากลิขสิทธิ์ซอฟทแวร -  -  -  -  942  -  -  -  -  942 

ตีราคาเพิ่ม (ลด) 1,305,967  10,088  430,138  (19,671)  (73,917)  -  -  1,891  -  1,654,496 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 3,416,848  210,774  5,030,873  1,940,224  1,266,116  183,361  31,958  205,868  2,184,326  14,470,348 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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 งบการเงินรวม 

         เคร่ืองตกแตง  เคร่ืองใชใน         

   สวนปรับปรุง  อาคารและ  เคร่ืองจักร  ติดต้ังและ  การดําเนินงาน  สวนปรับปรุง    งานระหวาง   

 ที่ดิน  ที่ดิน  สวนปรับปรุง  และอุปกรณ  เคร่ืองใช  กจิการโรงแรม  อาคารเชา  ยานพาหนะ  กอสราง  รวม 

 (พันบาท) 

คาเสื่อมราคาสะสม                    

ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 -  49,992  2,492,478  1,527,387  1,154,491  -  45,951  94,979  -  5,365,278 

คาเสื่อมราคาสําหรับป -  22,054  356,017  189,268  132,465  -  10,563  24,921  -  735,288 

โอนไปลิขสิทธิ์ซอฟทแวร -  -  -  (15,468)  (17,547)  -  -  -  -  (33,015) 

โอน -  -  (573)  3,495  (2,924)  -  -  2  -  - 

จําหนาย -  -  (14,273)  (35,290)  (33,261)  -  (11,966)  (1,139)  -  (95,929) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ                    

   1 มกราคม 2551 -  72,046  2,833,649  1,669,392  1,233,224  -  44,548  118,763  -  5,971,622 

คาเสื่อมราคาสําหรับป -  24,872  453,805  258,277  148,060  446  13,531  24,961  -  923,952 

จําหนาย -  -  (1,225,502)  (626,018)  (586,896)  -  (51,179)  (1,757)  -  (2,491,352) 

โอน -  (1,386)  1,098  (5,629)  5,994  -  -  (77)  -  - 

โอนไปสินทรัพยภายใตสัญญาเชา -  (681)  (72,985)  (40,307)  -  -  -  -  -  (113,973) 

โอนเขาจากลิขสิทธิ์ซอฟทแวร -  -  -  -  1,231  -  -  -  -  1,231 

ตีราคาเพิ่ม (ลด) -  (6,324)  (162,652)  (58,145)  (75,844)  -  -  (3,430)  -  (306,395) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 -  88,527  1,827,413  1,197,570  725,769  446  6,900  138,460  -  3,985,085 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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 งบการเงินรวม 

         เคร่ืองตกแตง  เคร่ืองใชใน         

   สวนปรับปรุง  อาคารและ  เคร่ืองจักร  ติดต้ังและ  การดําเนินงาน  สวนปรับปรุง    งานระหวาง   

 ที่ดิน  ที่ดิน  สวนปรับปรุง  และอุปกรณ  เคร่ืองใช  กจิการโรงแรม  อาคารเชา  ยานพาหนะ  กอสราง  รวม 

 (พันบาท) 

คาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย                    

ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 -  -  11,277  1,490  225  -  -  -  -  12,992 

เพิ่มขึ้น -  -  105  -  -  -  -  -  -  105 

จําหนาย -  -  -  (1,490)  (62)  -  -  -  -  (1,552) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ                    

   1 มกราคม 2551 -  -  11,382  -  163  -  -  -  -  11,545 

เพิ่มขึ้น -  491  13,926  790  1,807  -  -  -  -  17,014 

จําหนาย -  -  (738)  -  -  -  -  -  -  (738) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 -  491  24,570  790  1,970  -  -  -  -  27,821 

                    

มูลคาสุทธิทางบัญชี                    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 2,112,479  134,727  3,732,520  1,125,339  409,376  165,253  34,442  78,942  1,598,101  9,391,179 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 3,416,848  121,756  3,178,890  741,864  538,377  182,915  25,058  67,408  2,184,326  10,457,442 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

         เคร่ืองตกแตง  เคร่ืองใชใน         

     อาคารและ  เคร่ืองจักร  ติดต้ังและ  การดาํเนนิงาน  สวนปรับปรุง    งานระหวาง   

   ที่ดิน  สวนปรับปรุง  และอุปกรณ  เคร่ืองใช  กิจการโรงแรม  อาคารเชา  ยานพาหนะ  กอสราง  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทนุ / ราคาประเมนิใหม                    

ณ วันที่ 1 มกราคม 2550   772,117  1,098,765  548,039  490,448  37,471  67,565  67,003  166,802  3,248,210 

เพิ่มขึ้น   -  -  2,219  7,650  2,967  2,993  5,272  343,271  364,372 

โอน   -  -  76,071  2,787  -  20,424  -  (99,282)  - 

โอนไปลิขสิทธิ์ซอฟทแวร   -  -  (54,443)  -  -  -  -  -  (54,443) 

จาํหนาย   -  -  (2,741)  (2,701)  (3,767)  (11,993)  -  -  (21,202) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ                    

   1 มกราคม 2551   772,117  1,098,765  569,145  498,184  36,671  78,989  72,275  410,791  3,536,937 

เพิ่มขึ้น   -  347,384  1,752  5,359  910  3,271  1,219  1,420,454  1,780,349 

โอน     -  -  (4,041)  5,057  -  3,080  -  (4,096)  - 

จาํหนาย   -  (1,093,620)  (493,759)  (455,962)  (3,994)  (53,383)  (866)  -  (2,101,584) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551   772,117  352,529  73,097  52,638  33,587  31,957  72,628  1,827,149  3,215,702 

                    



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

         เคร่ืองตกแตง  เคร่ืองใชใน         

     อาคารและ  เคร่ืองจักร  ติดต้ังและ  การดาํเนนิงาน  สวนปรับปรุง    งานระหวาง   

   ที่ดิน  สวนปรับปรุง  และอุปกรณ  เคร่ืองใช  กิจการโรงแรม  อาคารเชา  ยานพาหนะ  กอสราง  รวม 

 (พันบาท) 

คาเส่ือมราคาสะสม                    

ณ วันที่ 1 มกราคม 2550   -  1,008,248  477,668  458,154  -  45,950  57,264  -  2,047,284 

คาเสื่อมราคาสําหรับป   -  45,454  27,579  13,029  -  10,563  5,933  -  102,558 

โอน     -  -  -  -  -  -  -  -  - 

โอนไปลิขสิทธิ์ซอฟทแวร   -  -  (13,744)  -    -  -  -  (13,744) 

จาํหนาย   -  -  (2,619)  (2,564)  -  (11,966)  -  -  (17,149) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ                    

   1 มกราคม 2551   -  1,053,702  488,884  468,619  -  44,547  63,197  -  2,118,949 

คาเสื่อมราคาสําหรับป   -  46,349  29,611  11,536  -  13,531  3,107  -  104,134 

โอน     -  -  (6,511)  6,511  -  -  -  -  - 

จาํหนาย   -  (1,092,539)  (478,660)  (448,061)  -  (51,179)  (866)  -  (2,071,305) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551   -  7,512  33,324  38,605  -  6,899  65,438  -  151,778 

                    

มูลคาสุทธิทางบัญชี                    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550   772,117  45,063  80,261  29,565  36,671  34,442  9,078  410,791  1,417,988 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551   772,117  345,017  39,773  14,033  33,587  25,058  7,190  1,827,149  3,063,924 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

 
 

 56 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทยอยหนึ่งแหงไดจํานองท่ีดิน อาคารและสิ่งปลูกสราง ซึ่งมีมูลคาตามบัญชีเปน

จํานวน 1,542 ลานบาท เปนหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะยาวกับสถาบันการเงิน  

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทยอยสามแหงไดจํานองท่ีดิน อาคารและสิ่งปลูกสราง  ซึ่งมีมูลคาตามบัญชี     

เปนจํานวน 1,233 ลานบาท เปนหลักประกัน วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะ ยาวกับสถาบันการเงินและ

กองทุนรวม 

 

อาคารโรงแรม สิ่ งปลูกสราง และสวนติดต้ังเพิ่มเติมของบริษัทยอยแหงหนึ่งคือ บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีช            

รีสอรท จํากัด ไดใหเปนกรรมสิทธิของการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท) ตามสัญญาเชาท่ีดิน อาคารและ

ทรัพยสินของโรงแรมรถไฟหัวหิน 

 

อาคารโรงแรม สิ่งปลูกสรางและสวนติดต้ังขอ งบริษัทยอยแหงหนึ่งคือ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด  

(“CWH”) ตองโอนกรรมสิทธ์ิในอาคารและสิ่งปลูกสรางใดๆ ท่ี CWH ไดทําการซอมแซมปรับปรุง หรือ

กอสรางขึ้นบนท่ีดินท่ีเชาชวงใหแกเจาของทรัพยสินคือสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ทันทีท่ีมีการ

ซอมแซม ปรับปรุงหรือกอสรางดังกลาวเสร็จสิ้น ตามสัญญาเชาชวงท่ีดิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 สินทรัพย

ภายใตสัญญาเชารอโอนมีจํานวน 3,338.44 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 4) 

 

อาคารและอุปกรณซึ่งคิดคาเสื่อมราคาท้ังจํานวนแลว แตยังคงใชงานอยูมีราคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อม ราคา

สะสมดังนี ้

 

 2551  2550 

 (พันบาท) 

กลุมบริษัท 1,656,344  2,578,211 

บริษัท 72,071  960,777 

 

การประเมินราคาของสินทรัพย 

 

ในไตรมาสท่ีสามของป 2551 บริษัทยอย 8 แหง ไดวาจางผูประเมินราคาอิสระใหประเมินราคาทรัพยสินท่ีมีอยู 

ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2551 ซึ่งรวมท้ังท่ีดิน อาคาร และอุปกรณท่ีเคยประเมินราคาไวแลว บริษัทยอยไดบันทึก

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณในราคาที่ประเมินใหมตามรายงานการประเมินราคาลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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การบันทึกรายการการประเมินราคาทรัพยสินดังกลาว ทําใหสวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน อา คาร และ

อุปกรณของบริษัทและบริษัทยอยในงบดุลรวม ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2551 เพิ่มขึ้นเปนจํานวนประมาณ 1,824 

ลานบาท โดยสวนเกินทุนจากการตีราคานี้จะนําไปจายเงินปนผลไมได นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทยอยมีกําไร

สุทธิจากการประเมินราคา และขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพ ย ในงบกําไรขาดทุนรวมเปนจํานวน

ประมาณ 3.1 ลานบาท และ 15.2 ลานบาท ตามลําดับ 

 

11 สิทธิการเชา 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 

   (ปรับปรุงใหม)     

 (พันบาท) 

        

ราคาทุน 662,389  790,714  -  233,041 

หัก คาใชจายตัดบัญชสีะสม (232,660)  (426,259)  -  (216,116) 

สุทธ ิ 429,729  364,455  -  16,925 

        

คาตัดจําหนายระหวางป 43,434  40,901  9,793  9,611 

 

12 ลิขสิทธิ์ซอฟทแวร 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

ราคาทุน        

ณ วันท่ี 1 มกราคม 113,875  106,039  54,443  52,660 

เพิ่มขึ้น 15,820  8,146  1,013  1,952 

โอนไปท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ (942)  -  -  - 

จําหนาย (10,624)  (310)  (3,044)  (169) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 118,129  113,875  52,412  54,443 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

คาตัดจําหนายสะสม        

ณ วันท่ี 1 มกราคม 33,015  21,078  13,744  8,754 

คาตัดจําหนายสําหรับป 14,509  12,024  4,722  5,052 

โอนไปท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ (1,231)  -  -  - 

จําหนาย (4,582)  (87)  (3,038)  (62) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 41,711  33,015  15,428  13,744 

        

คาเผื่อการดอยคา 3,227  -  -  - 

        

มูลคาสุทธิทางบัญช ี        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 73,191  80,860  36,984  40,699 

 

13 คาความนิยม 

 

 งบการเงินรวม 

 2551  2550 

 (พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 105,885  120,644 

เพิ่มขึ้นระหวางป -  - 

เปลีย่นแปลงนโยบายการบัญช ี- ปรับปรุงคาความนิยมติดลบไปกําไรสะสม 9,695  - 

หัก ตัดจําหนายระหวางป (163)  (14,759) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 115,417  105,885 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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14 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

คาสิทธิแรกเริ่มรอตัดบัญชี 114,709  91,315  -  - 

ลูกหนี้ตามสัญญาตางตอบแทน 27,500  27,500  27,500  27,500 

เงินมัดจํา 188,634  179,677  3,977  3,157 

เงินจายลวงหนาคากอสราง 160,319  197,975  77,972  125,991 

เงินจายลวงหนาคาท่ีดิน 155,300  130,723  117,798  97,799 

คาสิทธ์ิจายลวงหนา 24,812  26,497  -  - 

อื่นๆ 35,390  34,021  20,246  18,405 

รวม 706,664  687,708  247,493  272,852 

 

15 หนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ีย 

 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

สวนท่ีมีหลักประกัน 55,516  25,521  -  - 

สวนท่ีไมมีหลักประกัน 2,512,850  1,133,817  2,291,396  958,639 

รวม 2,568,366  1,159,338  2,291,396  958,639 

 

เงนิเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีภาระดอกเบ้ียในอัตราตลาด 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

สวนท่ีมีหลักประกัน 460,000  490,000  -  - 

สวนท่ีไมมีหลักประกนั 75,800  180,000  50,000  150,000 

รวม 535,800  670,000  50,000  150,000 

 

เงินกูยืมระยะยาวแยกแสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจายชําระไดดังนี ้

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

ครบกําหนดภายในหนึ่งป  114,200  134,200  50,000  100,000 

        

ครบกําหนดหลังจากหนึ่งป แตไมเกินหาป 421,600  425,800  -  50,000 

ครบกําหนดหลังจากหาป -  110,000  -  - 

 421,600  535,800  -  50,000 

รวม 535,800  670,000  50,000  150,000 

 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีภาระดอกเบ้ียในอัตราตลาด 

 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเงินกูยืมระยะยาวท่ีมีหลักประกัน ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2551 และ 2550 ค้ําประกันโดยท่ีดิน อาคารและอุปกรณของกลุมบริษัท ซึ่งมีราคาตามบัญชีเปนจํานวน 

1,542 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 (2550: 1,018 ลานบาท) 

 

บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญากับธนาคารใน ประเทศสามแหง เพื่อรับวง เงินสินเชื่อระยะสั้น ประเภทตางๆ  

ตามสัญญาบริษัทยอยจะไมจําหนาย จํานําหรือจํานองอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาท่ีมีอยูหรือท่ีจะมี            

ในอนาคตเปนจํานวนเกินกวาท่ีตกลงตามสัญญา โดยไมไดรับการยินยอมจากธนาคาร 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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หุนกู 

 

   งบการเงินรวม / 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อัตราดอกเบ้ีย  ครบกําหนด     

 (รอยละ)  ชําระ  2551  2550 

     (พันบาท) 

ครั้งท่ี 1/2549 6.13  20 กุมภาพันธ 2552  300,000  300,000 

ครั้งท่ี 1/2550 3.81  6 มิถุนายน 2552  1,200,000  1,200,000 

ครั้งท่ี 2/2550 4.22  6 มิถุนายน 2552  1,300,000  1,300,000 

     2,800,000  2,800,000 

หัก คาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญช ี    (984)  (3,349) 

สุทธ ิ     2,799,016  2,796,651 

หัก หุนกูท่ีถึงกําหนดเรียกคืนภายในหนึ่งป    2,799,016  - 

หุนกูที่ถึงกําหนดเรียกคืนเกินกวาหนึ่งป    -  2,796,651 

 

หุนกูเหลานี้เปนหุนกูชนิดระบุชื่อ ประเภทไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน 

 

หุนกูเหลานี้มีขอจํากัดเกี่ยวกับการรักษาอัตราสวนทางการเงิน การจายเงินปนผล การลดทุนชําระแลว การจํานํา 

การจํานองสินทรัพยและการจําหนายสินทรัพยท่ีประกอบธุรกิจท่ีสําคัญ 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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สวนของผูถือหนวยลงทุนในกองทุนรวม 

 

 งบการเงินรวม 

 2551  2550 

 (พันบาท) 

ครบกําหนดภายในหนึ่งป  62,000  133,959 

    

ครบกําหนดหลังจาก 1 ป แตไมเกิน 5 ป 279,000  535,838 

ครบกําหนดหลังจาก 5 ป -  467,001 

 279,000  1,002,839 

รวม 341,000  1,136,798 

 

สวนของผูถือหนวยลงทุนในกองทุนรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 เปนเงนิลงทุนของผูถือหนวย

ลงทุนประเภท ก (ตราเปนเงนิบาท) ซึ่งไดรับการค้ําประกันการชําระโดยบริษัท ท้ังนี้เงินปนผลท่ีพึงจายแกผูถือ

หนวยลงทุนประเภทดังกลาวคํานวณขึ้นจากอัตรารอยละของมูลคาสุทธิตอหนวยครั้งลาสุดตามท่ีกลาวไวใน

สัญญาผูถือหนวยลงทุน 

 

จํานวนท่ีตองจายชําระผูถือหนวยลงทุนในกองทุนรวม จัดประเภทตามกองทุนรวมไดดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม 

 2551  2550 

 (พันบาท) 

กองทุนรวมไทยพัฒนา 1 -  733,798 

กองทุนรวมไทยพัฒนา 2 341,000  403,000 

รวม 341,000  1,136,798 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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โฉนดท่ีดินของบริษัทซึ่งมีราคาตามบัญชีจํานวน 772 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ยังเปนชื่อ

ของกองทุนรวม ไทยพัฒนา  2 ซึ่งเปนผูซื้อฝาก ท่ีดินดังกลาวเปนท่ีดินในโครงการโรงแ รมเซ็นทรัลวงศอมาตย  

บีชรีสอรท พัทยา (ดูหมายเหตุ 4) 

 

วงเงินกูยืมท่ียังไมไดใช 

 

กลุมบริษัทและบรษัิทมีวงเงินกูยืมท่ียังไมไดใช ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 เปนจํานวนเงินรวม  6,392 ลานบาท

และ 2,120 ลานบาท ตามลําดับ (2550: 4,901 ลานบาท และ 2,182 ลานบาท ตามลําดับ) 

 

16 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

เงินปนผลของผูถือหนวยลงทุน        

   ในกองทุนรวมคางจาย 6,554  18,768  -  - 

เจาหนี้คาซื้อสินทรัพย 400,236  222,875  87,964  - 

คาเชาคางจาย - กองทุนรวม 18,463  -  36,667  36,667 

คาใชจายคางจาย 301,219  305,307  42,416  45,936 

เจาหนี้อื่น 26,769  30,136  19,712  21,990 

รายไดคาบัตรสมาชิกรอตัดบัญช ี 46,826  38,648  36,161  36,706 

เงินมัดจํา 114,226  88,260  14,136  12,659 

เงินประกันผลงาน 252,011  164,443  99,138  27,704 

อื่นๆ 110,906  81,370  26,188  32,911 

รวม 1,277,210  949,807  362,382  214,573 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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17 ทุนเรือนหุน 

 

 

 มูลคาหุน 2551  2550 

 ตอหุน จํานวนหุน  จํานวนเงิน  จํานวนหุน  จํานวนเงิน 

 (บาท) (พันหุน/พันบาท) 

ทนุจดทะเบียน         

ณ วันท่ี 1 มกราคม         

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม         

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

         

ทุนที่ออกและชําระแลว         

ณ วันท่ี 1 มกราคม         

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม         

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



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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18 สวนเกินทุนและสํารองตามกฏหมาย 

 

สวนเกินมูลคาหุน 

 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ .ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุนสูง

กวามูลคาหุนท่ีจดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้ต้ังเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกิน

มูลคาหุนนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 

 

การตีราคาและการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรม 

 

สวนเกินทุนจากการตีราคาและการเปลีย่นแปลงในมูลคายุติธรรมท่ีบันทึกไปยังสวนของผูถือหุน  รวมผลสะสม

ของสวนเกินจากการตีราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และ การเปลี่ยนแปลงสุทธิในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน

ในหลักทรัพยเผื่อขายจนกระท่ังมีการจําหนายเงินลงทุนนั้น 

 

สํารองตามกฎหมาย 

 

ตามบทบัญญัตแิหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ .ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุนสํารอง 

(“สาํรองตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) 

จนกวาสํารองดังกลาวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผล

ไมได 

 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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19 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 

กลุมบริษัทไดนําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจ รูปแบบหลักในการรายงานสวนงานธุรกิจพิจารณาจากระบบการบริหาร การจัดการและโครงสรางการรายงานทางการเงิน

ภายในของกลุมบริษัทเปนเกณฑในการกําหนดสวนงาน 
 

ผลได(เสีย) สินทรัพยและหนี้สินตามสวนงาน รวมรายการที่เกี่ยวของโดยตรงกับสวนงาน หรือที่สามารถปนสวนใหกับสวนงานไดอยางสมเหตุสมผล รายการที่ไมสามารถปนสวนได       

สวนใหญประกอบดวย ดอกเบี้ยหรือเงินปนผลทั้งสวนของสินทรัพยและรายได เงินใหกูยืมที่มีดอกเบี้ย เงินกูยืมและดอกเบี้ยจาย และสินทรัพยและคาใชจายของกิจการโดยรวม 
 

สวนงานธุรกิจ 
 

กลุมบริษัทเสนอสวนงานธุรกิจที่สําคัญ ดังนี ้

สวนงาน 1  สวนงานโรงแรม 

สวนงาน 2  สวนงานการขายอาหารและไอศกรีม 

 

ขอมูลเกี่ยวกับผลได(เสีย)ตามสวนงานธุรกิจ 

 

 สวนงานโรงแรม  สวนงานการขาย  รวมสวนงาน   ตัดรายการ  รวม 
   อาหารและไอศกรีม  ที่ดําเนินงานอยู   ระหวางกัน   
 2551  2550  2551  2550  2551  2550   2551  2550  2551  2550 
 (ลานบาท) 
รายได 3,363  2,802  4,746  4,340  8,109  7,142   (85)  (68)  8,024  7,074 
กําไรสุทธิ 324  136  155  204  479  340   (155)  58  324  398 
ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ - สุทธิ 9,493  8,488  943  931  10,436  9,419   21  (28)  10,457  9,391 
รวมสินทรัพย 27,564  21,011  1,852  1,817  29,416  22,828   (11,752)  (11,037)  17,664  11,791 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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20 รายไดอื่น 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

ดอกเบี้ยรับ 3,594  900  184,932  106,648 

รายไดคาบริหารจัดการ 44,092  32,667  166,020  122,519 

คาเชารับ 4,985  4,396  4,740  1,290 

ตัดจําหนายรายไดรอการรับรู 40,943  14,279  13,376  - 

เงินสนับสนุน 15,793  7,517  -  - 

กําไรจากการตีราคาสินทรัพย - สุทธ ิ 3,074  -  -  - 

อ่ืนๆ 70,031  48,304  4,868  7,570 

รวม 182,512  108,063  373,936  238,027 

 

21 คาใชจายพนักงาน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

เงินเดือนและคาแรง 1,195,535  1,036,571  231,502  220,951 

เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 17,365  12,471  13,625  12,080 

อ่ืน ๆ 539,810  436,110  135,461  129,699 

รวม 1,752,710  1,485,152  380,588  362,730 

 

บริษัทไดจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานของกลุมบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานใน

การเปนสมาชิกของกองทุน โดยพนักงาน จายเงินสะสมในอัตรารอยละ  5 ถึง อัตรารอยละ 10 ของเงินเดือนทุก

เดือน และกลุมบริษัทจาย สมทบในอัตรารอยละ 5 ถึงรอยละ 10 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทนุ

สํารองเล้ียงชีพนี้ไดจดทะเบียนเปนกองทุนสํารองเล้ียง ชีพตามขอกําหนดของกระทรวงการคลัง และจัดการ

กองทุนโดยผูจัดการกองทุนที่ไดรับอนุญาต  
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22 ดอกเบ้ียจาย 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

ดอกเบี้ยจายที่เก่ียวกับ        

 กิจการที่เก่ียวของกัน -  -  51,285  58,954 

 สถาบันการเงินและเจาหนี้หุนกู 221,281  159,975  190,754  131,499 

  221,281  159,975  242,039  190,453 

หัก ตนทุนทางการเงินที่บันทึก        

 เปนราคาทุนของสินทรัพย (161,763)  (65,935)  (43,439)  (1,520) 

สทุธิ 59,518  94,040  198,600  188,933 

 

คาใชจายทางการเงินบันทึกเปนตนทุนของสินทรัพยระหวางกอสรางในอัตรารอยละ 4.14 ถึงรอยละ 5.25 (2550: 

รอยละ 3.5 ถึงรอยละ 5.5) ตอป 

 

23 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน 

 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ กิจการสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2551 

คํานวณจากกําไรสุทธิ ในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุน เฉพาะกิจการสวนของผูถือหุนสามัญจํานวน  

324 ลานบาท และ 490 ลานบาท ตามลําดับ (กําไรสุทธิรวมและกําไรสุทธิเฉพาะกิจการสําหรับ ปสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2550: 398 ลานบาท และ 447 ลานบาท ตามลําดับ) และจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวระหวาง ป

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักจํานวน 1,350 ลานหุน (2550: 1,350 ลานหุน) 
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24 เงินปนผล 

 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัท เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรร

กําไรเปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.13 บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 175.5 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจาย

ใหแกผูถือหุนในระหวางป 2551 

 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัท เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรร

กําไรเปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.13 บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 175.5 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจาย

ใหแกผูถือหุนในระหวางป 2550 

 

25 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

 

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังตอไปนี้ ไมมีผลกระทบตองบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 

 

คาความนิยมและคาความนิยมติดลบ 

 

จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 กลุมบริษัทบันทึกคาความนิยมและคาความนิยมติดลบที่เกิดจากการรวมธุรกิจ    

ในราคาทุนหักดวยคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม คาตัดจําหนายบันทึกเปนคาใชจายใน       

งบกําไรขาดทุนตามระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนเปนเวลา 10 ป 

 

ในระหวางป  2550 สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง            

การรวมธุรกิจ ซึ่งใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) กําหนดให ณ วันที่ซื้อ ผูซื้อตองวัดมูลคาความนิยมจากการรวม

ธุรกิจบันทึกเปนสินทรัพยดวยราคาทุน หลังการรับรูเร่ิมแรก คาความนิยมจะถูกวัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาเผื่อ

การดอยคาสะสม 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) ยังกําหนดใหสวนเกินของสวนไดเสียของผูซื้อในมูลคายุติธรรม

สุทธิของสินทรัพย หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดของผูถูกซื้อสูงกวาตนทุน ซึ่งเดิมบันทึกเปน          

“คาความนิยมติดลบ” จะรับรูในกําไรหรือขาดทุนทันที 
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กลุมบริษัทไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับคาความนิยมและคาความนิยมติดลบต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 

2551 เปนตนไป ผลกระทบของการเปล่ียนนโยบายการบัญชีที่มีตองบการเงินรวมของกลุมบริษัทสําหรับป

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 คือ 

 

- รายการที่บันทึกเขางบกําไรขาดทุนอันเปนผลจากการ ตัดจําหนายคาความนิยมลดลงซึ่งจะถูกรับรูภายใต

นโยบายการบัญชีเดิมเปนจํานวนประมาณ 16.56 ลานบาท สงผลใหกําไรสําหรับงวดเพิ่มขึ้น 

 

- รายการที่บันทึกเขางบกําไรขาดทุนสําหรับขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมเพิ่มขึ้นเปนจํานวน 

0.16 ลานบาท สงผลใหกําไรสําหรับงวดลดลง  

 

- บญัชียอดคงเหลือของคาความนิยมติดลบลดลงและกําไรสะสมยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 เพิ่มขึ้นเปน

จํานวน 9.69 ลานบาท และรายไดในงบกําไรขาดทุนลดลงอันเปนผลจากการตัดจําหนายคาความนิยม     

ติดลบซึ่งถูกรับรูภายใตนโยบายการบัญชีเดิมเปนจํานวนประมาณ 1.80 ลานบาท สงผลใหกํา ไรสําหรับ

งวดลดลง 

 

วิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรับรายการภายใตสัญญาเชาระหวางบริษัท บริษัทยอย และกองทุนรวม 

 

ในไตรมาสที่สามของป  2551 บริษัทและบริษัทยอยมีการทําสัญญากับกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย

โรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา  (“กองทุนรวมสิทธิการเชา ฯ”) ตามที่เปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินขอที่ 4 บริษัทไดใชหลักความระมัดระวังในการจัดทํางบการเงิน ซึ่งรวมถึงการแสดงผลในงบกําไร

ขาดทุนตามความเห็นเบื้องตนของหนวยงานกํากับดูแลที่เก่ียวของสําหรับวิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรับรายการ

ภายใตสัญญาดังกลาว ซึ่งบริษัทอาจตองปรับปรุงการบันทึกรายการดังกลาวในงบการเงินเมื่อไดรับความเห็นที่

ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางบัญชีเหลานี้จากหนวยงานที่เก่ียวของ  

 

ณ วันที่ในงบดุล บริษัทไดเปล่ียนวิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรับรายการดังกลาวขางตน จากที่งบการเงินระหวางกาล

ในระหวางป 2551 บริษัทไดนํางบการเงินของกองทุนรวมสิทธิการเชาฯ มารวมในการจัดทํางบการเงินรวม เปน

วิธีสวนไดเสียสําหรับเงินลงทุนในกองทุนรวมสิทธิการเชาฯ  ทั้งนี้ ตามหนังสือตอบขอหารือ จากสภาวิชาชีพ

บัญชี เร่ืองวิธีการบันทึกบัญชีรายการสัญญาเชาอาคารระหวางบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพล าซา จํากัด (มหาชน ) 

กับกองทุนรวมสิทธิการเชาฯ และสัญญาที่เก่ียวของ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2552 
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ในระหวางป 2551 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกแนวปฏิบัติสําหรับการบันทึกบัญชีสิทธิการเชา  แนวปฏิบตัิ ฉบับ

ดังกลาวไมอนุญาตใหแสดงมูลคาสิทธิการเชาที่ไมถือเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในมูลคายุติธรรม 

 

ณ วันที่ในงบดุล บริษัทยอยแหงหนึ่งไดเปล่ียนวิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรับรายการดังกลาวขางตน การ

เปล่ียนแปลงวิธีปฏิบัติทางบัญชีนี้ทําใหบริษัทยอยปรับงบการเงินยอนหลัง และงบการเงินรวมของบริษัทสําหรับ

ป 2550 ทีน่ําไปแสดงในงบการเงินสําหรับป 2551 เพื่อการเปรียบเทียบ จึงไดรับการปรับปรุงใหม ผลกระทบจาก

การเปล่ียนนโยบายการบัญชีมีผลทําให สิทธิการเชา รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ที่แสดงเปรียบเทียบ ลดลง

เปนจํานวน 25 ลานบาท  นอกจากนี้การปรับปรุงดังกลาวสงผลใหบัญชียอดคงเหลือของการตีราคาแ ละกําไร

สะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 ลดลงเปนจํานวน 17 ลานบาท และ 13 ลานบาท ตามลําดับ 

 

26 เครือ่งมือทางการเงิน 

 

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางดานการเงิน 

 

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยและจากการไมปฏิบัติ

ตามขอกําห นดตามสัญญาของคูสัญญา กลุมบริษัทไมมีการ ถือหรือ ออกเคร่ืองมอืทางการ เงินที่เปนตราสาร

อนุพันธ เพื่อการเก็งกําไรหรือการคา  

 

การจัดการความเสี่ยงเปนสวนที่สําคัญ ของธุรกิจของกลุมบริษัท กลุมบริษัทมีระบ บในการควบคุมให มีความ

สมดุลของระดับ ความเสี่ยงที่ยอมรับได  โดยพิจารณาระหวางตนทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและตนทุนของการ

จัดการความเสี่ยง ฝายบริหารไดมี การควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ยงของกลุมบริษัทอย างตอเนื่อง

เพื่อใหมั่นใจวามคีวามสมดุลระหวางความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง 

 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย 

 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลง ที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ย

ในตลาด ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุมบริษัท  กลุมบริษัทมีความเสี่ยงดานอัตรา

ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน  บริษัทไมไดใชเคร่ืองมือทางการเงินเพื่อ

จัดการกับความเสี่ยงนี้ 
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ความเสี่ยงจากเงินตราตางประเทศ 

 

กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจหลักเปนเงินบาท บริษัทไมมีความเสี่ยงที่เปนสาระสําคัญจากเงินตราตางประเทศ 

 

ความเสี่ยงทางดานสินเช่ือ 

 

ความเสี่ยงทางดานสินเช่ือ คือ ความเสี่ยงที่ลูกคาหรือคูสัญญาไมสามารถชําระหนี้แกกลุมบริษัท  ตามเงื่อนไขที่  

ตกลงไวเมื่อครบกําหนด 

 

ฝายบริหารไดกําหนดนโยบายทางดานสินเช่ือเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางดานสินเช่ือดังกลาวโดยสม่ําเสมอ  โดย

การวิ เคราะหฐานะทางการเงินของลูกคาทุกรายที่ขอวงเงินสินเช่ือใ นระดับหนึ่งๆ ณ วันที่ในงบดุลไมพบวามี

ความเสี่ยงจากสินเช่ือที่เปนสาระสําคัญ ความเสี่ยงทางดานสินเช่ือแสดงไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยทาง

การเงินแตละรายการในงบดุล 

 

ความเสี่ยงจากสภาพคลอง 

 

กลุมบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับขอ งเงินสดและรายการเทียบเทา

เงินสดใหเพียงพอตอการดําเนินงานของกลุมบริษัท และเพื่อทําใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด

ลดลง 

 

มูลคายุติธรรม 

 

มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยหรือชําระหนี้สินกัน ในขณะที่ทั้ง

สองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปล่ียนกัน และสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะ

ของผูที่ไมมีความเก่ียวของกัน 

 

มูลคายุติธรรมของลูกหนี้การคาและลูกหนี้ระยะสั้นอ่ืนๆ และเจาหนี้ เปนมูลคาที่ใกลเคียงกับราคาที่บันทึก         

ในบัญชี 
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มูลคายุติธรรมของหนี้สินทางการเงินที่ไมใชตราสารอนุพันธุ ซึ่งพิจารณาเพื่อความมุงหมายในการเปดเผยในงบ

การเงิน คํานวณจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตของเงินตนและดอกเบี้ย ซึ่งคิดลดโดยใชอัตรา

ดอกเบี้ยในทองตลาด ณ วันที่ในงบดุล 

 

มูลคายุติธรรมของหนี้สินทางการเงิน พรอมทั้งมูลคาตามบัญชีตามที่ปรากฏในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลคา  มูลคา  มูลคา  มูลคา 

 ยุตธิรรม  ตามบัญชี  ยุตธิรรม  ตามบัญชี 

ป 2551 (พันบาท) 

หุนกู 2,797,721  2,800,000  2,797,722  2,800,000 

เงินกูยืมระยะยาว 528,178  535,800  50,156  50,000 

สวนของผูถือหนวยลงทุนในกองทุนรวม 361,117  341,000  -  - 

หนี้สินภายใตสัญญาขายฝาก -  -  474,694  448,250 

รวม 3,687,016  3,676,800  3,322,572  3,298,250 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลคา  มูลคา  มลูคา  มูลคา 

 ยุตธิรรม  ตามบัญชี  ยุตธิรรม  ตามบัญชี 

ป 2550 (พันบาท) 

หุนกู 2,818,077  2,800,000  2,818,077  2,800,000 

เงินกูยืมระยะยาว 687,335  670,000  153,840  150,000 

สวนของผูถือหนวยลงทุนในกองทุนรวม 1,253,145  1,136,799  -  - 

หนี้สินภายใตสัญญาขายฝาก -  -  578,126  529,750 

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

 

สัญญาตางตอบแทนระยะยาว 

 

บรษิทั 

 

ภายใตเงื่อนไขของสัญญาตางตอบแทนระหวางบริษัทกับ  บริษัท เซ็นทรัลอินเตอรพัฒนา  จํากัด (“CID”) ซึ่งทํา

สัญญาเชาที่ดินระยะยาวกับการรถไฟแหงประเทศไทย บริษัทไดรับสิทธิในการกอสรางอาคารโรงแรมบนที่ดินที่

เชาชวงจากบริษัท เซ็นทรัลอินเตอรพัฒนา  จํากัด และสามารถดําเนินกิจการโรงแรมเพื่อประโยชนของบริษัท

จนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2551 สัญญานี้ตออายุไดอีกคร้ังละ 10 ป บริษัทจะตองจายคาตอบแทนเ ปนเงินประมาณ 

73.7 ลานบาท โดยแบงชําระเปนงวดตางๆ กันถึงป 2551 

 

ณ วันที่ 26 มีนาคม 2546 CID ไดทําบันทึกขอตกลงกับการรถไฟ โดยชําระคาชดเชยสัญญาเชาเพิ่มเติมใหแกการ

รถไฟในจํานวนที่ตกลงรวมกับการรถไฟ บริษัทไดตกลงรับแบงคาชดเชยดังกลาวเปนจํานวนเงินรวมประมาณ 

65 ลานบาท โดยชําระเปนรายงวด 8 งวด เร่ิมชําระงวดแรกภายในวันที่ 31 มีนาคม 2546 และงวดสุดทายภายใน

วันที่ 18 ธันวาคม 2551 

 

การโอนสินทรัพยใหการรถไฟแหงประเทศไทย  

 

ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2551 ซึ่งเปนวันครบกําห นดของสัญญาตางตอบแทนดังกลาว บริษัทตอง โอนสิ่งปลูกสรา ง

บนที่ดินที่เชาชวง สวนติดต้ังและปรับปรุง รวมถึงอุปกรณบางสวนใหแกการรถไฟแหงประเทศไทย ซึ่งมีมูลคา

สุทธิทางบัญชี ณ วันครบกําหนดสัญญาเปนจํานวน 23.9 ลานบาท เปนผลใหบริษัทมีขาดทุนจากการตัดจําหนาย

สินทรัพยในจํานวนเดียวกัน 

 

บริษัทบันทึกคาเชาจายสําหรับระยะเวลาต้ังแตวันที ่ 19 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยการ

ประมาณการคาเชาที่คาดวาจะจายในอนาคต เนื่องจากสัญญาฉบับใหมอยูระหวางการเจรจา 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

 

 75 

เมื่อวันที ่ 9 ธันวาคม 2551 บริษัทไดรับแจงจาก CID วา CID ไดเขาทําสัญญาเชาที่ดินและ/หรืออาคารฉบับใหม 

โดยมีระยะเวลาการเชา 20 ปกับการรถไฟแหงประเทศไทยแลว ดังนั้น  บริษัทจึงไดเขาลงนามในบันทึกขอตกลง

กับ CID เพื่อรักษาสิทธิและยืนยันการใชสิทธิในการเขาทําสัญญาเชาชวงใหมกับ CID โดย CID ไดแจงใหบริษัท

จายเงินประกันสิทธิการเชาที่ดินและ/หรืออาคารโรงแรมเซน็ทรัลพลาซา ลาดพราว จํานวน  95 ลานบาท ในวันที่ 

CID เขาทําสัญญาเชากับการรถไฟแหงประเทศไทย 

 

สัญญาเชาระยะยาว 

 

บรษิทัยอย 

 

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2528 บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด (“CHBR”)ไดทําสัญญาเชาที่ดิน อาคาร        

โรงแรมและทรัพยสนิของโรงแรมรถไฟหัวหินกับการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท) เปนเวลา 30 ป สิ้นสุดวันที่ 

15 มกราคม 2559 สัญญาเชานี้สามารถตอสัญญาออกไปไดโดยอัตโนมัติอีก 3 ป 4 เดือน และมีสิทธิที่จะตออายุ

สัญญาไดอีก 2 คร้ัง ๆ ละ 15 ป CHBR จะตองจายคาเชาตามจํานวนเงินที่ระบุไวในสัญญาเร่ิมต้ังแต วันที่ 15 

มกราคม 2529 

 

ภายใตเงื่อนไขของสัญญา CHBR จะตองโอนกรรมสิทธิในอาคารและสิ่งปลูกสรางที่  CHBR เปนผูจัดหาเพิ่มเติม

รวมทั้งสวนที่ติดต้ังเพิ่มเติมใหแก รฟท. 
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สัญญาสิทธ ิ

 

บรษิทัยอย 

 

ในเดือนพฤศจิกายน 2551 บริษัท  เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป  จํากัด (“CRG”) ไดทําสัญญาสิทธิกับบริษัท

ตางประเทศแหงหนึ่ง เปนระยะเวลา 20 ป โดยบริษัทดังกลาวอนุญาตให  CRG ไดรับสิทธิในการดําเนินธุรกิจ

ภายใตทรัพยสินทางปญญา สิทธิเคร่ืองหมายการคาและสิทธิในการใหผูรับสิทธิตอ การ ดําเนินงานรานคา

ภายในประเทศภายใตช่ือ “Beard Papa” เพื่อเปนการตอบแทนสิทธิดังกลาว CRG ตกลงจายคาธรรมเนียมตางๆ  

ตามที่ระบุในสัญญา CRG ตองปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา 

 

วันที่ 20 มกราคม 2547 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) ไดทําสัญญารับโอนสิทธิภายใตสัญญา

สิทธิกับบริษัท ไทยแฟรนไ ชซิ่ง จํากัด และ บริษัท ดัสกินส จํากัด ซึ่งต้ังตามกฎหมายของประเทศญี่ปุนโดย

อนุญาตใหบริษัทเปนผูดําเนินกิจการรานคา ภายใตเคร่ืองหมายการคา ‘มิสเตอรโดนัท ’ ในประเทศไทย เพื่อเปน

การตอบแทนสิทธิดังกลาว CRG ตกลงจะจายคาธรรมเนียมสิทธิเปนรายเดือนตามอัตรารอยละ ที่ระบุในสัญญา 

สัญญามีผลบังคับใชจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 

 

ในเดือนพฤษภาคม 2547 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป  จํากัด (“CRG”) ไดทําสัญญาสิทธิกับบริษัทใน

ประเทศแหงหนึ่ง เปนระยะเวลา 5 ป โดยบริษัทดังกลาวอนุญาตให  CRG เปนผูดําเนินกิจการรานคาภายใต

เคร่ืองหมายการคา “พิซซา ฮัท ” และ “เค เอฟ ซี ” รานที่เปดดําเนินการในระหวางที่สัญญาสิทธิมีผลบังคับใช

สามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลา 10 ป CRG สามารถตออายุสัญญาสิทธิไดโดยทําหนังสือแจงลวงหนา

กอนสัญญาหมดอายุ 12 - 18 เดือน  เพื่อเปนการตอบแทนสิทธิดังกลาว CRG ตกลงจายคาธรรมเนียมตางๆ ตามที่

ระบุในสัญญา 

 

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

พัฒนา สัญญาสิทธิ และสัญญาเคร่ืองหมายการคากับบริษัท ฟูด โนเวลต้ีส จํากัด และบริษัทตางประเทศแหงหนึ่ง 

ซึ่งบริษัทตางประเทศดังกลาวไดอนุมัติให CRGไดรับสิทธิเคร่ืองหมายการคา สิทธิประโยชน สิทธิในการพัฒนา 

สิทธิในการเปนผูจัดต้ังและสิทธิในการดําเนินงานรานขายขนมอบและเคร่ืองดื่มภายใตช่ือ “AUNTIE ANNE’S” 

ตามเงื่อนไขของสัญญา CRG ตองจายคาธรรมเนียมในการพัฒนา และค าสิทธิแรกเร่ิมสําหรับทุกๆ รานคาที่เปด

ใหม  นอกจากนี้ CRG ตองจายคาสิทธิและคาโฆษณาในอัตรารอยละที่ตกลงกันตามยอดขาย  สัญญานี้มีผลบังคบั

ใชจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 
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ในเดือนกันยายน 2546 บริษัท บี - อาร (ไทยแลนด) จํากัด (“BRT”) ไดตกลงทําสัญญาสิทธิกับบ ริษัท บาสก้ิน-

รอบบิ้นส อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (“BRINT”) เปนระยะเวลา 20 ป เร่ิมต้ังแตวันที่ 22 กันยายน 2546        

BRINT ไดอนุมัติให BRT ไดรับสิทธิในการดําเนินการ และเคร่ืองหมายการคา ซึ่ง BRT ตองใชในการ

ดําเนินการผลิต จัดจําหนาย และ การตลาดของผลิตภั ณฑในพื้นที่ โดย BRT ตองจายคาสิทธิและคาใหความ

ชวยเหลือทางดานเทคนิคเปนจํานวนเงินตามที่ระบุในสัญญา 

 

28 ภาระผูกพันท่ีมีกับบุคคลหรือกิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพันรายจายฝายทุน        

สัญญาที่ยังไมไดรับรู        

ที่ดิน 34,300  58,300  34,300  54,300 

การกอสรางโรงแรม 1,791,636  2,720,378  1,047,381  1,339,875 

รวม 1,825,936  2,778,678  1,081,681  1,394,175 

        

ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงานและคาบริการ       

ของบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด        

ภายในระยะเวลาหนึ่งป 96,339  89,330  -  - 

ระยะเวลามากกวาหนึ่งปถึงหาป 72,551  71,255  -  - 

ระยะเวลามากกวาหาป 4,240  6,473  -  - 

รวม 173,130  167,058  -  - 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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29 เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบดุล 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2552 อนุมัติมติที่สําคัญดังนี ้

 

- อนุมัติการเขาทําสัญญาเชาชวงที่ดินและอาคารโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว กับบริษัท เซ็นทรัล

อินเตอรพัฒนา จํากัด  เปนระยะเวลา 20 ป ซึ่งมีมูลคารวมของผลประโยชนตอบแทนและคาเชาชวงรายป

ของทรัพยสินตลอดอายุสัญญา 20 ป รวมเปนเงินทั้งสิ้นประมาณ 2,587 ลานบาท ทั้งนี้รายการดังกลาวตอง

ไดรับการอนุมัติการเขาทํารายการจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่  1/2552 ของบริษัทซึ่งจะจัดขึ้นใน

วันที่ 25 มีนาคม 2552 

 

- อนุมัติการประกาศจายเงินปนผลสําหรับผ ลการดําเนินงานป 2551 จํานวน  0.10 บาทตอหุน  (รวมเปนเงิน

ทั้งสิ้น 135 ลานบาท)  

 

30 มาตรฐานการบัญชีไทยท่ียงัไมไดใช 

 

กลุมบริษัทยังไมไดใชมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหมดังตอไปนี้ ณ วันที่ในงบดุ ล เนื่องจากยังไมมีการบังคับ

ใช มาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหมดังตอไปนี้กําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่

เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 เปนตนไป 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 54 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สินทรัพยไมหมุนเวียนถือไวเพื่อขายและการ

ดําเนินงานที่ยกเลิก 

 

บริษัทคาดวาการกําหนดใหใชมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหมดังกลาวขางตน จะไมมีผลกระทบตองบการเงิน

รวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการอยางมีสาระสําคัญ 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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31 การจัดประเภทรายการใหม 

 

รายการในงบการเงนิ ของป 2550 บางรายการ ไดจัดประเภทใหมใ หสอดคลองกับรายการในงบการเงิน ของ          

ป 2551 ดังนี้ 

 

 กอนจัด    หลังจัด 

 ประเภทใหม  จัดประเภทใหม  ประเภทใหม 

 (พันบาท) 

งบดุลรวม      

ลูกหนี้การคา 336,558  (57,706)  278,852 

ลูกหนี้กรมสรรพากร  -  183,602  183,602 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 301,962  (125,896)  176,066 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 9,472,039  (80,860)  9,391,179 

ลิขสิทธิ์ซอฟทแวร -  80,860  80,860 

   -   

      

งบดุลเฉพาะกิจการ      

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 1,458,687  (40,699)  1,417,988 

ลิขสิทธิ์ซอฟทแวร -  40,699  40,699 

   -   
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