
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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หมายเหตุ สารบัญ 
 

1 ขอมูลท่ัวไป 
2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
3 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
4 รายการท่ีเกิดข้ึนและยอดคงเหลือกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
6 ลูกหนี้การคา 
7 สินคาคงเหลือ 
8 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 
9 เงินลงทุนในบริษัทยอย  
10 เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการท่ีควบคุมรวมกัน 
11 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
12 สินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงิน 
13 สิทธิการเชา 
14 ลิขสิทธิ์ซอฟทแวร 
15 คาความนิยม 
16 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 
17 หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
18 สํารองการคํ้าประกัน 
19 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
20 ทุนเรือนหุน 
21 สวนเกินทุนและสํารอง 
22 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
23 รายไดอื่น 
24 คาใชจายผลประโยชนตอบแทนพนักงาน 
25 ตนทุนทางการเงิน 
26 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน 
27 เงินปนผล 
28 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
29 เครื่องมือทางการเงิน 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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หมายเหตุ สารบัญ 
 

30 สัญญาระยะยาว 
31 ภาระผูกพันท่ีมีกับบุคคลหรือกจิการท่ีไมเกี่ยวของกัน 
32 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
33 มาตรฐานการบัญชีไทยท่ียังไมไดใช 
34 การจัดประเภทรายการใหม 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2553 
 

1 ขอมูลทั่วไป 
 

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย และท่ีอยู                
จดทะเบียนต้ังอยูเลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันท่ี 10 มกราคม 2533 
 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับโรงแรม รายละเอียดของบริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุมรวมกัน ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดังน้ี 
 

   ประเทศที ่  บริษัทถือหุนรอยละ 
 ประเภทธุรกิจ  กิจการจัดตั้ง  2552  2551 

บริษัทยอยทางตรง       

เงินลงทุนในบรษิทัยอย       
บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด  โรงแรม  ประเทศไทย  100.0 100.0 
บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จํากดั  โรงแรม  ประเทศไทย  100.0 100.0 
บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบยรีสอรท จํากัด  โรงแรม  ประเทศไทย  100.0 100.0 
บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด  โรงแรม  ประเทศไทย  63.9 63.9 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวลิด จํากัด โรงแรม  ประเทศไทย  100.0 100.0 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเกาะกูด จํากัด โรงแรม  ประเทศไทย  100.0 100.0 
บริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเมนท จํากดั ลงทุนในบริษัทอืน่  ประเทศไทย  100.0 100.0 
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด อาหารและเครื่องดื่ม  ประเทศไทย  100.0 100.0 
บริษัท ทริปเปลไนน เดคคอร จํากดั ไมไดประกอบกิจการ  ประเทศไทย  100.0 100.0 
บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเมนท จํากดั โรงแรม  ประเทศไทย  100.0 100.0 
บริษัท เซ็นทาราอนิเตอรเนชั่นแนลแมนเนจเมนท จํากัด ลงทุนในบริษัทอืน่

และรับบริหารโรงแรม 
 ประเทศไทย  100.0 100.0 

บริษัท เอส. พี. เรียลตี้ ลันตา บชี จํากัด ยังไมไดประกอบกิจการ ประเทศไทย  100.0 - 
บริษัท เอส. พี. เรียลตี้ หาดฝร่ัง รีสอรท จํากัด ยังไมไดประกอบกิจการ ประเทศไทย  100.0 - 
บริษัท เอส. พี. เรียลตี้ พัทยา บีช จํากัด ยังไมไดประกอบกิจการ ประเทศไทย  100.0 - 
       
เงินลงทุนในกองทุนรวม       
กองทุนรวมไทยพัฒนา 2 ลงทุนใน  ประเทศไทย  23.83 23.83 
 อสังหาริมทรัพย      
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
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   ประเทศที ่  บริษัทถือหุนรอยละ 
 ประเภทธุรกิจ  กิจการจัดตั้ง  2552  2551 

บริษัทยอยทางออม       

เงินลงทุนในบรษิทัยอย       
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จํากัด โรงแรม  ประเทศไทย  100.0 100.0 
บริษัท เซ็นทรัลสมุยวิลเลจ จํากดั โรงแรม  ประเทศไทย  100.0 100.0 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลแมสอดฮิลล จํากดั โรงแรม  ประเทศไทย  98.4 98.4 
บริษัท บ-ีอาร (ไทยแลนด) จํากดั  อาหารและเครื่องดื่ม  ประเทศไทย  100.0 100.0 
บริษัท เซ็นทรัลบริการซักรีด จํากดั ไมไดประกอบกิจการ  ประเทศไทย  100.0 100.0 
        

เงินลงทุนในกองทุนรวม        
กองทุนรวมไทยพัฒนา 2 ลงทุนใน  ประเทศไทย   0.09  0.09 
 อสังหาริมทรัพย     
      

กิจการท่ีควบคุมรวมกัน      

บริษัท โรงแรมกะรนภูเก็ต จํากัด โรงแรม  ประเทศไทย  50.0 *  50.0 * 
บริษัท โรงแรมกะตะภูเก็ต จํากัด โรงแรม  ประเทศไทย  50.0  50.0 
 

* โดยการถือหุนทางตรงและทางออม 
 

2 เกณฑการจัดทาํงบการเงิน 
 

งบการเงินนี้นําเสนอเพ่ือวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศไทย และจัดทําเปนภาษาไทย งบการเงิน
ฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย 
 

งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนว
ปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ี
รับรองท่ัวไปของประเทศไทย 
 

เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2552  สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศฉบับท่ี 12/2552 การจัดเลขระบุฉบับมาตรฐาน
การบัญชีของไทยใหมใหตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ 
 

กลุมบริษัทไดใชมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหมตลอดจนแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีในระหวางป 2551 และ 2552 ตอไปนี้ ซึ่งมีผลบังคับสําหรับงบการเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2552 เปนตนไป 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย (ฉบับ 36 เดิม) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและ
การดําเนินงานท่ียกเลิก (ฉบับ 54 เดิม) 

แมบทการบัญชีเพ่ือจัดทําและนําเสนองบการเงิน (ปรับปรุง 2550) (มีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 26 มิถุนายน 2552) 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกบัญชีสิทธิการเชา (มีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 26 มิถุนายน 2552) 

 

การใชมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงตลอดจนแนวปฏิบัติทางการบัญชี
เหลาน้ี ไมมีผลกระทบท่ีเปนสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ในระหวางป 2552 สภาวิชาชีพบัญชีไดปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีหลายฉบับ ซึ่งยังไมมีผลบังคับในปจจุบัน
และไมไดมีการนํามาใชสําหรับการจัดทํางบการเงินนี้ มาตรฐานการบัญชีท่ีไดปรับปรุงใหมเหลาน้ีไดเปดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 33 
 

งบการเงินนี้แสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท และมีการปดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแสดงเปน
หลักพันบาท ยกเวนท่ีระบุไวเปนอยางอื่น งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม 
ยกเวนท่ีกลาวไวในนโยบายการบัญชี 
 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใช
การประมาณและขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงิน
ท่ีเกี่ยวกับ สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางจากท่ีประมาณไว 
 

ประมาณการและขอสมมติฐานท่ีใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณ
การทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีท่ีการประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวนและงวดในอนาคตท่ีไดรับ
ผลกระทบ 
 

ขอมูลเกี่ยวกับความไมแนนอนและขอสมมติฐานท่ีสําคัญในการกําหนดนโยบายการบัญชี มีผลกระทบสําคัญตอ
การรับรูจํานวนเงินในงบการเงินซึ่งประกอบดวยหมายเหตุประกอบงบการเงินตอไปนี้ 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11  การประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพย 
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3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 

(ก) เกณฑในการจดัทํางบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของบริษัท และบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”) และสวนไดเสีย
ของกลุมบริษัทในบริษัทรวม และกิจการท่ีควบคุมรวมกัน 
 

บริษัทยอย 

บริษัทยอยเปนกิจการท่ีอยูภายใตการควบคุมของบริษัท  การควบคุมเกิดข้ึนเมื่อกลุมบริษัทมีอํานาจควบคุมท้ัง
ทางตรงหรือทางออมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการนั้น เพื่อไดมาซ่ึง
ประโยชนจากกิจกรรมของบริษัทยอย งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม นับแตวันท่ีมีการ
ควบคุมจนถึงวันท่ีการควบคุมส้ินสุดลง นโยบายการบัญชีของบริษัทยอยไดถูกเปลี่ยนตามความจําเปนเพื่อให
เปนนโยบายเดียวกันกับของกลุมบริษัท 
 

แมวาบริษัทจะถือหุนในกองทุนรวมไทยพัฒนา 2 (“กองทุนรวม”) ท้ังทางตรงและทางออมอยูรอยละ 23.92 แต
บริษัทมีการควบคุมกองทุนรวมดังกลาว เนื่องจากบริษัทมีอํานาจในการควบคุมและตัดสินใจในกองทุนรวม
ดังกลาวผานกรรมการลงทุน ดังน้ันจึงถือวากองทุนรวมดังกลาวเปนบริษัทยอย 
 

ตามมติท่ีประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมไทยพัฒนา 1 ผูถือหนวยลงทุนมีมติใหเลิกกองทุนรวม
ดังกลาวในวันท่ี 30 กันยายน 2551 และเมื่อวันท่ี-1-ตุลาคม-2551 บริษัทจัดการไดมีหนังสือแจงการยกเลิก
กองทุนถึงสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กองทุนรวมดังกลาวไดดําเนินการ
ชําระบัญชีแลวเสร็จ และจดทะเบียนยกเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2551 

 

บริษัทรวม 

บริษัทรวมเปนกิจการท่ีกลุมบริษัทมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญโดยมีอํานาจเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานแตไมถึงระดับท่ีจะควบคุมนโยบายดังกลาว  การมีอิทธิพลอยาง 
มีนัยสําคัญถูกสันนิษฐานวามีอยูเมื่อกลุมบริษัทมีอํานาจในการออกเสียงในกิจการอื่นต้ังแตรอยละ 20 ถึง  
รอยละ 50 งบการเงินรวมของกลุมบริษัทไดรวมสวนแบงรายได คาใชจาย และ การเคลื่อนไหวของสวนของ
เจาของของบริษัทรวม นับจากวันท่ีมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญจนถึงวันท่ีการมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญสิ้นสุดลง  
เม่ือผลขาดทุนท่ีกลุมบริษัทไดรับปนสวนจากบริษัทรวมมีจํานวนเกินกวาเงินลงทุนในบริษัทรวม  เงินลงทุนจะ
ถูกทอนลงจนเปนศูนยและหยุดรับรูสวนผลขาดทุน  เวนแตกรณีท่ีกลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือ
อนุมานหรือยินยอมท่ีจะชําระภาระผูกพันของบริษัทรวม 
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กิจการท่ีควบคุมรวมกัน 

กิจการท่ีควบคุมรวมกัน เปนกิจการท่ีกลุมบริษัทมีสวนรวมในการควบคุมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจตามท่ีตกลงไวใน
สัญญา งบการเงินรวมของกลุมบริษัทไดรวมสวนแบงกําไรหรือขาดทุนของกิจการท่ีควบคุมรวมกันตามวิธีสวน
ไดเสีย นับแตวันท่ีมีการรวมควบคุมจนถึงวันท่ีการรวมควบคุมส้ินสุดลง เมื่อผลขาดทุนท่ีกลุมบริษัทไดรับปน
จากกิจการท่ีควบคุมรวมกันมีจํานวนเกินกวาเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมรวมกัน เงินลงทุนจะถูกทอนลงจนเปน
ศูนยและหยุดรับรูสวนผลขาดทุน เวนแตกรณีท่ีกลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรืออนุมานหรือยินยอมท่ี
จะชําระภาระผูกพันของกิจการท่ีควบคุมรวมกัน 
 

การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหวางกิจการในกลุม รวมถึงรายไดหรือคาใชจายท่ียังไมเกิดข้ึนจริงซ่ึงเปนผลมา
จากรายการระหวางกิจการในกลุม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม  กําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจริงซ่ึงเปนผล
มาจากรายการกับบริษัทรวมถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเทาท่ีกลุมบริษัทมีสวนไดเสียในกิจการท่ีถูกลงทุนน้ัน  
ขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจริง แตเทาท่ีเมื่อไมมีหลักฐานการ
ดอยคาเกิดข้ึน 
 

(ข) เงินตราตางประเทศ 
 

รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 
 

รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ 
 

สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีรายงาน แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาจะบันทึกในงบกําไรขาดทุน 
 

กิจการในตางประเทศ   
 

รายไดและคาใชจายของกิจการในตางประเทศ  แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนท่ีใกลเคียงกับอัตรา 
ณ วันท่ีเกิดรายการ 
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(ค) เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผ่ือเรียก และเงินลงทุน
ระยะส้ันท่ีมีสภาพคลองสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซ่ึงจะตองชําระคืนเมื่อทวงถามถือเปนสวนหนึ่งของ
กิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด 
 

(ง) ลูกหน้ีการคาและลูกหนี้อื่น 
 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจงหน้ีหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหน้ี และการคาดการณเก่ียวกับการชําระหน้ีใน
อนาคตของลูกคา ลูกหนี้จะถูกตัดจําหนายบัญชีเมื่อทราบวาเปนหนี้สูญ 
 

(จ) สินคาคงเหลือ 
 

สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุน (วิธีเขากอน-ออกกอน) หรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 
 

บริษัทยอยแหงหน่ึงท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไอศกรีม ตีราคาสินคาคงเหลือในราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ย
เคลื่อนท่ี) หรือมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 
 

กลุมบริษัทต้ังคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง สําหรับสินคาท่ีเสื่อมคุณภาพ เสียหายและคางนาน 
 

(ฉ) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการท่ีควบคุมรวมกัน 
 

เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการท่ีควบคุมรวมกัน ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึก
บัญชีโดยใชวิธีราคาทุน สวนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการท่ีควบคุมรวมกัน ในงบการเงิน
รวมบันทึกบัญชีโดยใชวิธีสวนไดเสีย 
 

เงินลงทุนในตราสารทุน 
 

ตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดนอกเหนือจากท่ีถือไวเพื่อคา หรือต้ังใจถือไวจนครบ
กําหนด จัดประเภทเปนเงินลงทุนเผื่อขาย  ภายหลังการรับรูมูลคาในครั้งแรก เงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลคา
ยุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงท่ีไมใชผลขาดทุนจากการดอยคาบันทึกโดยตรงในสวนของผูถือหุน  สวนผล
ขาดทุนจากการดอยคารับรูในงบกําไรขาดทุน เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน จะรับรูผลกําไรหรือขาดทุนท่ีเคย
บันทึกในสวนของผูถือหุนโดยตรงเขาในงบกําไรขาดทุน   
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(ช) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 

สินทรัพยท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของกิจการ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา  ยกเวนท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณท่ีแสดงดวยราคาท่ีตีใหม ราคาท่ีตีใหมหมายถึงมูลคายุติธรรมซ่ึงกําหนดจากเกณฑการใชงาน
ของสินทรัพยท่ีมีอยูจริง ณ วันท่ีมีการตีราคาใหมหักดวยคาเส่ือมราคาสะสมท่ีคํานวณจากมูลคายุติธรรม ณ วัน
นั้นและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย 
 

สินทรัพยท่ีเชา 
 

การเชาซ่ึงกลุมบริษัทไดรับสวนใหญของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสินท่ีเชาน้ันๆ ให
จัดประเภทเปนสัญญาเชาการเงิน อาคารและอุปกรณท่ีไดมาโดยทําสัญญาเชาการเงินบันทึกเปนสินทรัพยดวย
มูลคายุติธรรมหรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีตองจายตามสัญญาเชาแลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา  หัก
ดวยคาเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา  คาเชาท่ีชําระจะแยกเปนสวนท่ีเปนคาใชจายทางการเงิน 
และสวนท่ีจะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อทําใหอัตราดอกเบ้ียแตละงวดเปนอัตราคงท่ีสําหรับยอดคงเหลือของ
หนี้สิน  คาใชจายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในงบกําไรขาดทุน 
 

สินทรัพยท่ีตีราคาใหม 
 

การตีราคาใหมดําเนินการโดยผูประเมินอิสระอยางสมํ่าเสมอพอ เพื่อใหมั่นใจวาราคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ี
ไดรับการประเมินไมแตกตางอยางเปนสาระสําคัญจากมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีรายงาน 
 

มูลคาของสินทรัพยสวนท่ีตีเพิ่มข้ึนจะบันทึกไปยังสวนของผูถือหุนภายใต “สวนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย” ยกเวนกรณีท่ีเคยประเมินมูลคาของสินทรัพยลดลงและรับรูขาดทุนในงบกําไรขาดทุนแลว จะบันทึก
เฉพาะสวนท่ีตีมูลคาเพ่ิมในครั้งหลังเกินกวาสวนท่ีเคยบันทึกมูลคาลดลงของสินทรัพยช้ินเดียวกัน ในกรณีท่ี
มูลคาของสินทรัพยลดลงจากการตีราคาใหมจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนสําหรับมูลคาท่ีลดลงเฉพาะจํานวนท่ี
ลดลงมากกวาสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยท่ีเคยบันทึกไวครั้งกอนในสวนของผูถือหุนของสินทรัพย  
ช้ินเดียวกันนั้น ในกรณีท่ีมีการจําหนายสินทรัพยท่ีเคยตีราคาใหม สวนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยท่ี
จําหนายจะโอนจากสวนของผูถือหุนไปยังกําไรสะสมและไมรวมในการคํานวณกําไรหรือขาดทุนจากการ
จําหนายสินทรัพย 
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ท่ีดิน อาคารและอุปกรณสวนใหญของบริษัทและบริษัทยอยบางแหงบันทึกในราคาประเมิน โดยผูประเมินราคา
อิสระ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ีซื้อมาภายหลังการประเมินราคารวมท้ังท่ีดิน อาคารและอุปกรณของบริษัทยอย
แหงอื่น ๆ บันทึกในราคาทุน บริษัทและบริษัทยอยเหลาน้ีมีนโยบายท่ีจะประเมินราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ
ใหม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ีไดเคยมีการตีราคาใหมแลวอยางมี
นัยสําคัญ 
 

คาเสื่อมราคา 
 

คาเส่ือมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน คํานวณโดยวิธี เสนตรงตามเกณฑอายุการใชงาน
โดยประมาณของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยแสดงไดดังน้ี 
 

สวนปรับปรุงท่ีดิน  10 ป 
อาคารและสวนปรับปรุง 5 - 40 ป 
เครื่องจักรและอุปกรณ 5 - 10 ป 
เครื่องตกแตง ติดต้ังและเครื่องใชสํานักงาน 5 - 12.5 ป 
ยานพาหนะ 5 - 10 ป 
 

อาคารและอุปกรณท่ีแสดงในราคาท่ีตีเพิ่มตัดคาเส่ือมราคาโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานท่ีเหลืออยู สวน
ปรับปรุงอาคารเชาตัดคาเสื่อมราคาตามอายุของสัญญาเชา และเครื่องใชในการดําเนินกิจการโรงแรม ตัดจําหนาย
เปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนในงวดบัญชีท่ีมีการตัดจําหนาย 
 

กลุมบริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ีอยูระหวางการกอสราง 
 

(ซ) สิทธิการเชา 
 

สิทธิการเชาแสดงดวยราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและขาดทุนจากการดอยคา 
 

คาตัดจําหนาย 
 

สิทธิการเชาตัดบัญชีเปนคาใชจายโดยวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญาเชาท่ีเหลืออยู  
 

สิทธิการเชาของบริษัท ตามสัญญาเชาชวงโรงแรมโซฟเทลเซ็นทาราแกรนด กรุงเทพฯ และของบริษัทยอยแหง
หนึ่ง ตามสัญญาเชาชวงท่ีดินและอาคารโรงแรมเซ็นทรัลเวิลด ซึ่งเปนสัญญาเชาดําเนินงานตัดบัญชีเปนคาใชจาย
โดยวิธีเสนตรงปรับดวยอัตราทบตนคงท่ีตอป (ดูหมายเหตุ 28) 
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(ฌ) สินทรัพยไมมตัีวตน 
 

คาความนิยม 
 

คาความนิยมจากการรวมธุรกิจ ไดแกตนทุนการไดมาของสินทรัพยสุทธิท่ีระบุไดสวนท่ีเกินกวามูลคายุติธรรม
ของสินทรัพยสุทธินั้น  คาความนิยมติดลบจากการรวมธุรกิจไดแกมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิท่ีระบุได 
สวนท่ีเกินกวาตนทุนการไดมาของสินทรัพยสุทธินั้น กลุมบริษัทไดมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับ
คาความนิยม ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2551 ดังน้ี 
 

คาความนิยมท่ีไดมากอนวันท่ี 1 มกราคม 2551 
คาความนิยมและคาความนิยมติดลบ แสดงในราคาทุน ณ วันท่ีเริ่มรับรูรายการและตัดจําหนายตามระยะเวลาท่ี
คาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจเปนเวลา-10-ป ณ วันท่ี 1 มกราคม 2551 กลุมบริษัทหยุดตัดจําหนายคา
ความนิยม ยอดคงเหลือของคาความนิยมไดถูกทดสอบการดอยคาตามท่ีอธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ 3 (ญ) คาความนิยมติดลบท่ียกยอดมาในงบการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ถูกตัดรายการโดยการปรับปรุง
กับกําไรสะสมท่ีไมไดจัดสรร ณ วันท่ี 1 มกราคม 2551 
 

คาความนิยมท่ีไดมาในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2551 
คาความนิยมวัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาสะสม คาความนิยมไดถูกทดสอบการดอยคาตามท่ี
อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 (ญ) คาความนิยมติดลบรับรูทันทีในงบกําไรขาดทุน 
 

สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น ๆ 
 

สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นๆ ท่ีกลุมบริษัทซื้อมาและมีอายุการใชงานจํากัด แสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนาย
สะสมและขาดทุนจากการดอยคา สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นถูกตัดจําหนายและบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยวิธี
เสนตรงตามเกณฑระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจนับจากวันท่ีอยูในสภาพพรอมใชงาน  
ระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจแสดงไดดังน้ี 
 

คาลิขสิทธิ์ซอฟทแวร 10 ป 
 

(ญ) การดอยคา 
 

ยอดสินทรัพยตามบัญชีของกลุมบริษัทไดรับการทบทวน ณ ทุกวันท่ีรายงานวา มีขอบงช้ีเรื่องการดอยคาหรือไม  
ในกรณีท่ีมีขอบงช้ีจะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยท่ีคาดวาจะไดรับคืน มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของคาความ
นิยมจะถูกประมาณ ณ ทุกวันท่ีรายงานก็ตอเมื่อมีขอบงช้ีเรื่องการดอยคา 
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ขาดทุนจากการดอยคารับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิด
เงินสด สูงกวามูลคาท่ีจะไดรับคืน  ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในงบกําไรขาดทุน เวนแตเมื่อมีการกลับรายการ
การประเมินมูลคาของสินทรัพยเพิ่มของสินทรัพยช้ินเดียวกันท่ีเคยรับรูในสวนของผูถือหุนและมีการดอยคาใน
เวลาตอมา ในกรณีนี้รับรูในสวนของผูถือหุน 
 

เม่ือมีการลดลงในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งไดบันทึกในสวนของผูถือหุน และมีความ
ชัดเจนวาสินทรัพยดังกลาวมีการดอยคา  ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในสวนของผูถือหุนจะถูกบันทึกในงบกําไร
ขาดทุนโดยไมตองปรับกับยอดสินทรัพยทางการเงินดังกลาว  ยอดขาดทุนท่ีบันทึกในงบกําไรขาดทุนเปนผลตาง
ระหวางราคาทุนท่ีซื้อกับมูลคายุติธรรมในปจจุบันของสินทรัพย  หักขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทาง
การเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรูแลวในงบกําไรขาดทุน 
 

การคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 
 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงิน หมายถึง มูลคาจากการใชของสินทรัพย
หรือมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหักตนทุนในการขายแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใช
ของสินทรัพย  ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลด
กอนคํานึงภาษีเงินไดเพ่ือใหสะทอนมูลคาท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบัน  ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ี
มีตอสินทรัพย  สําหรับสินทรัพยท่ีไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื่น ใหพิจารณามูลคาท่ี
คาดวาจะไดรับคืนรวมกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดท่ีสินทรัพยนั้นมีความเก่ียวของดวย 
 

การกลับรายการดอยคา 
 

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน จะถูกกลับรายการ   เมื่อมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนเพิ่มข้ึนใน
ภายหลัง  และการเพ่ิมข้ึนนั้นสัมพันธโดยตรงกับขาดทุนจากการดอยคาท่ีเคยรับรู  สําหรับสินทรัพยทางการเงิน
ท่ีบันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจําหนายและตราสารหน้ีท่ีจัดประเภทเปนหลักทรัพยเผื่อขาย การกลับรายการจะถูก
บันทึกในงบกําไรขาดทุน  สวนสินทรัพยทางการเงินท่ีเปนตราสารทุนท่ีจัดประเภทเปนหลักทรัพยเผื่อขาย การ
กลับรายการจะถูกรับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน 
 

ขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมจะไมมีการปรับปรุงกลับรายการ ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยท่ี
ไมใชสินทรัพยทางการเงินอื่นๆ ท่ีเคยรับรูในงวดกอนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันท่ีท่ีออกรายงานวามีขอบงช้ีเรื่อง
การดอยคาหรือไม  ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการท่ีใชในการ
คํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเทาท่ีมูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักคาเส่ือมราคาหรือคาตัดจําหนาย เสมือนหน่ึงไมเคยมีการบันทึก
ขาดทุนจากการดอยคามากอน 
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(ฎ) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย 
 

หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบันทึกเริ่มแรกในมูลคายุติธรรมหักคาใชจายท่ีเก่ียวกับการเกิดหน้ีสิน  ภายหลังจากการ
บันทึกหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบันทึกตอมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย  ผลตางระหวางยอดหน้ีเริ่มแรกและ
ยอดหนี้เม่ือครบกําหนดไถถอน จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุการกูยืมโดยใชวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 
 

(ฏ) เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 
 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่นแสดงในราคาทุน 
 

(ฐ) ผลประโยชนพนักงาน 
 

ภาระหน้ีสินตามโครงการสมทบเงินจะบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเมื่อเกิดข้ึน 
 

(ฑ) ประมาณการหน้ีสิน 
 

ประมาณการหนี้สินจะรับรูก็ตอเม่ือกลุมบริษัทมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันหรือท่ีกอตัวข้ึนอัน
เปนผลมาจากเหตุการณจากอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจาย
ไปเพ่ือชําระภาระหน้ีสินดังกลาว  และสามารถประมาณจํานวนภาระหน้ีสินไดอยางนาเช่ือถือ ถาผลกระทบ
ดังกลาวมีจํานวนท่ีเปนสาระสําคัญ ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจายในอนาคต
โดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบันกอนคํานึงภาษีเงินได  เพื่อใหสะทอนจํานวนท่ีอาจประเมินไดในตลาด
ปจจุบันซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีตอหนี้สิน 
 

(ฒ) รายได 
 

รายไดท่ีรับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา 
 

การขายสินคาและใหบริการ 
 

รายไดรับรูในงบกําไรขาดทุนเม่ือไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาท่ีมีนัยสําคัญไป
ใหกับผูซื้อแลว  และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาท่ีขายไปแลวนั้นหรือมี
ความไมแนนอนท่ีมีนัยสําคัญในการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคาหรือใหบริการน้ัน ไมอาจวัด
มูลคาของจํานวนรายไดและตนทุนท่ีเกิดข้ึนไดอยางนาเช่ือถือ หรือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนท่ีจะตองรับ
คืนสินคา 
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รายไดในกิจการโรงแรมจากคาหอง คาอาหารและเครื่องด่ืม และรายไดคาบริการอื่น บันทึกเปนรายไดเมื่อแขก
เขาพักในหอง มีการขายอาหารและเครื่องด่ืมและเม่ือมีการใหบริการแลว 
 

รายไดในกิจการรานอาหารและเครื่องด่ืมจากธุรกิจอาหาร บันทึกเปนรายไดเมื่อมีการขายอาหารและเครื่องด่ืม
ใหกับผูซื้อแลว 
 

ดอกเบ้ียรับและเงินปนผลรับ 
 

ดอกเบ้ียรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑคงคาง  เงินปนผลรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนในวันท่ีกลุมบริษัท
มีสิทธิไดรับเงินปนผล  
 

(ณ) รายไดรอตัดบัญชี 
 

บริษัทและบริษัทยอยสองแหงรับรูรายไดคาธรรมเนียมบัตรสมาชิกรายปเปนรายไดโดยวิธีเสนตรงตามอายุของ
บัตรสมาชิก 
 

บริษัทยอยบางแหงรับรูคาเชาและคาบริการและเงินสนับสนุนเปนรายไดรอตัดบัญชีและทยอยรับรูเปนรายได
โดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญา 
 

(ด) คาใชจาย 
 

สัญญาเชาดําเนินงาน 
 

รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา  
 

รายจายภายใตสัญญาเชาชวงโรงแรมโซฟเทลเซ็นทาราแกรนด กรุงเทพฯ และสัญญาเชาชวงท่ีดินและอาคาร
โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด บันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงปรับดวยอัตราทบตนคงท่ีตอป (ดูหมายเหตุ 28) 
 

ประโยชนท่ีไดรับตามสัญญาเชาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเปนสวนหนึ่งของคาเชาท้ังส้ินตามสัญญา คาเชาท่ีอาจ
เกิดข้ึนจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนในรอบบัญชีท่ีมีรายการดังกลาว 
 

ตนทุนทางการเงิน 
 

ดอกเบ้ียจายและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกในงบกําไรขาดทุนในงวดท่ีคาใชจายดังกลาวเกิดข้ึน ยกเวนใน
กรณีท่ีมีการบันทึกเปนตนทุนสวนหนึ่งของสินทรัพย อันเปนผลมาจากการใชเวลายาวนานในการจัดหา    
หรือกอสรางสินทรัพยดังกลาวกอนท่ีจะนํามาใชเองหรือเพื่อขาย 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
 

 28

(ต) ภาษีเงินได 
 

ภาษีเงินไดจากกําไรสําหรับป ไดแกภาษีท่ีคาดวาจะจายชําระโดยคํานวณจากกําไรประจําปท่ีตองเสียภาษี โดยใช
อัตราภาษีท่ีประกาศใช ณ วันท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเกี่ยวกับรายการในปกอนๆ 
 

4 รายการที่เกดิขึน้และยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

กิจการท่ีเกี่ยวของกันไดแกบุคคลหรือกิจการตางๆ ท่ีมีความเก่ียวของกับกลุมบริษัทและบริษัท โดยการมีผูถือหุน
รวมกันหรือมีกรรมการรวมกัน รายการท่ีมีข้ึนกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันไดกําหนดข้ึนโดยใชราคาตลาด
หรือในราคาท่ีตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ 
 

ความสัมพันธท่ีกลุมบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันซึ่งมีการควบคุม หรือควบคุมรวมกันในบริษัท 
หรือเปนกิจการท่ีบริษัทควบคุม หรือควบคุมรวมกัน หรือเปนบุคคลหรือกิจการท่ีมีรายการบัญชีกับกลุมบริษัท มี
ดังน้ี 
 

 

ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง 
/ สัญชาติ 

ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัท โรงแรมกะรน ภูเก็ต จํากัด ไทย เปนกิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทถือหุนทางตรงและ 
   ทางออมรวมรอยละ 50  

บริษัท โรงแรมกะตะ ภูเก็ต จํากัด ไทย เปนกิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทถือหุนรอยละ 50  
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ไทย เปนบริษัทรวม บริษัทถือหุนรอยละ 25 
 โรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา   
กองทุนรวมไทยพัฒนา 2 ไทย เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนทางตรงและทางออม 

   รวมรอยละ 23.92 
กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 ไทย เปนกิจการที่เก่ียวของกัน 
Regent Maldives Pvt. Ltd. มัลดีฟส เปนบริษัทรวม บริษัทถือหุนรอยละ 25 
บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด ไทย เปนกิจการที่เก่ียวของกัน มีผูถือหุนและกรรมการรวมกัน 
บริษัท หางเซ็นทรัลดีพารทเมนทสโตร จํากัด ไทย เปนกิจการที่เก่ียวของกัน มีผูถือหุนและกรรมการรวมกัน 
บริษัท เซ็นทรัลอินเตอรพัฒนา จํากัด ไทย เปนกิจการที่เก่ียวของกัน มีผูถือหุนและกรรมการรวมกัน 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ไทย เปนกิจการที่เก่ียวของกัน มีผูถือหุนและกรรมการรวมกัน 
บริษัท เพาเวอรบาย จํากัด ไทย เปนกิจการที่เก่ียวของกัน มีผูถือหุนและกรรมการรวมกัน 
บริษัท เซ็นทรัลเวิลด จํากัด ไทย เปนกิจการที่เก่ียวของกัน มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท เอเอพีซี (ประเทศไทย) จํากัด ไทย เปนกิจการที่เก่ียวของกัน เปนผูถือหุนของบริษัทยอย 
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นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแตละประเภทอธิบายไดดังตอไปนี้: 
 

รายการ นโยบายการกําหนดราคา 
ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจาย อิงตามอัตราดอกเบ้ียธนาคาร 
รายไดในการบริหารจัดการ ตามสัญญาท่ีตกลงรวมกัน 
เงินปนผลรับ ตามการประกาศการจายเงินปนผล 
คาบริหารจัดการ ตามสัญญาท่ีตกลงรวมกัน 
คาเชารับและคาเชาจาย ราคาตลาดและตามสัญญาท่ีตกลงรวมกัน 
รายไดคาเชาพ้ืนท่ี ราคาตลาด 
ขาดทุนจากการสํารองการคํ้าประกัน ตามสัญญาท่ีตกลงรวมกัน 
คาสิทธิการเชา ตามสัญญาท่ีตกลงรวมกัน 
คาบริการท่ีจอดรถจายลวงหนา ตามสัญญาท่ีตกลงรวมกัน 
คาขายอุปกรณ ตามสัญญาท่ีตกลงรวมกัน 
คาไฟฟา ราคาตลาด 
 

รายการท่ีสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 สรุปไดดังน้ี 

 
 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2552 2551  2552  2551 

  (พันบาท) 

บริษัทยอย      

คาเชารับ  - - 4,740 4,740 
ดอกเบ้ียรับ  - - 141,804 182,231 
รายไดในการบริหารจัดการ  - - 149,351 121,928 
เงินปนผลรับ  - - 304,764 500,257 
ดอกเบ้ียจาย  - - 59,883 51,285 
คาใชจายอื่น  - - 1,830 2,089 
คาเชาจาย  - - 117,772 118,150 
      

กิจการที่ควบคุมรวมกัน      

รายไดในการบริหารจัดการ  25,832 26,771 25,832 26,771 
ดอกเบ้ียรับ  2,460 2,627 2,460 2,627 
รายไดอื่น  2,453 2,370 - - 
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  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2552 2551  2552  2551 

  (พันบาท) 

บริษัทรวม      

คาเชาท่ีดินและอาคารรับลวงหนา  - 3,010,000 - 1,510,000 
คาขายอุปกรณ  - 74,766 - - 
เงินปนผลรับ  59,056 - 59,056 - 
ดอกเบ้ียรับ  8,715 - - - 
รายไดในการบริหารจัดการ  763 - - - 
คาเชาจาย  225,000 43,292 - - 
ขาดทุนจากสํารองการคํ้าประกัน  156,000 78,740 78,270 39,500 
      

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน      

คาเชารับ  14,279 14,279 - - 
รายไดคาเชาพ้ืนท่ี  12,822 16,076 12,822 16,076 
รายไดในการบริหารจัดการ  6,203 - 6,203 - 
รายไดอื่น  22,755 20,451 - - 
คาเชาจาย  122,818 33,886 97,699 9,957 
คาไฟฟา  42,520 42,163 42,520 42,163 
คาบริหารจัดการ  30,432 31,995 4,847 6,574 
คาบริการอื่น  8,583  5,684  - - 
เงินประกันสิทธิการเชา  - 95,000 - 95,000 
จายคาสิทธิการเชา  - 10,000 - - 
จายคาบริการท่ีจอดรถจายลวงหนา  - 108,428 - - 
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ยอดคงเหลอืกบักิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดังน้ี 
 

 

เงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน อัตราดอกเบี้ย งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552 2551 2552  2551  2552  2551 
 (รอยละตอป) (พันบาท) 

เงินใหกูยืมระยะสั้น          

บริษัทยอย          
บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบยรีสอรท จํากัด 4.75 5.25 -  -  217,200  222,400 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด 4.75 5.25 -  -  382,500  3,475,000 
บริษัท เซ็นทาราอินเตอรเนช่ันแนล          
   แมนเนจเมนท จํากัด 4.75 5.25 -  -  165,200  151,000 
กิจการท่ีควบคุมรวมกัน          
บริษัท โรงแรมกะตะภูเก็ต จํากัด 6.5 6.5 41,000  41,000  41,000  41,000 

บริษัทรวม         
Regent Maldives Pvt. Ltd. 10.0 10.0 167,495  10,442  -  - 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 208,495 51,442  805,900  3,889,400 
       

เงินใหกูยืมระยะยาว          

บริษัทยอย          
บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบยรีสอรท จํากัด 4.75 5.25 -  -  419,800  372,600 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด 4.75 5.25 -  -  821,500  - 
บริษัท ทริปเปลไนน เดคคอร จํากัด - - -  -  81,176  81,176 
บริษัท เซ็นทาราอินเตอรเนช่ันแนล          
   แมนเนจเมนท จํากัด 4.75 - -  -  57,300  - 

บริษัทรวม         
Regent Maldives Pvt. Ltd. 10.0 10.0 58,136  41,766  -  - 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 58,136  41,766  1,379,776  453,776 
 

ลูกหน้ีกิจการที่เกี่ยวของกัน  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2552 2551  2552  2551 
  (พันบาท) 
บริษัทยอย  -  -  77,995  40,584 
กิจการอื่นท่ีเกี่ยวของกัน  35,412  15,275  16,577  10,134 

รวม  35,412  15,275  94,572  50,718 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเก่ียวของกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี-31 ธันวาคม 2552 และ 
2551 มีดังน้ี 

 

เงินใหกูยืมแกกจิการที่เกีย่วของกัน  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2552 2551  2552  2551 

  (พันบาท) 

บริษัทยอย         
ณ วันท่ี 1 มกราคม  - - 4,302,176 2,868,176
เพิ่มข้ึน  - - 816,000 1,755,000 
ลดลง  - - (2,973,500) (321,000) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  - - 2,144,676 4,302,176 
      

กิจการที่ควบคุมรวมกัน      
ณ วันท่ี 1 มกราคม  41,000 5,000 41,000 5,000
เพิ่มข้ึน  - 65,000 - 65,000 
ลดลง  - (29,000) - (29,000) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  41,000 41,000 41,000 41,000 
      

บริษัทรวม      
ณ วันท่ี 1 มกราคม  52,208 - - - 
เพิ่มข้ึน  176,039 51,975 - - 
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนท่ี  
ยังไมเกิดข้ึนจรงิ 

 
(2,616) 233 - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  225,631 52,208 - - 
      

รวมเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน     
ณ วันท่ี 1 มกราคม  93,208 5,000 4,343,176 2,873,176 
เพิ่มข้ึน  176,039 116,975 816,000 1,820,000 
ลดลง  - (29,000) (2,973,500) (350,000) 
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนท่ี  
ยังไมเกิดข้ึนจรงิ 

 
(2,616) 233 - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  266,631 93,208 2,185,676 4,343,176 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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เงินกูยมืระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของกัน อัตราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552 2551 2552  2551  2552  2551 
 (รอยละตอป) (พันบาท) 

บริษัทยอย         
บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด 4.75 5.25 -  -  617,500  1,103,500 
บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จํากัด 4.75 5.25 -  -  19,500  25,500 
บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด   3.00 3.50 -  -  120,000  95,000 
บริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเมนท จํากัด 4.75 5.25 -  -  330,500  299,000 

รวม  -  -  1,087,500  1,523,000 
 

รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 
และ 2551 มีดังน้ี 

 

 

เจาหน้ีกิจการทีเ่กี่ยวของกัน  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2552 2551 
  (พันบาท) 
บริษัทยอย  - -  6,908  73,784 
กิจการอื่นท่ีเกี่ยวของกัน  6,004 2,101  180  11 
รวม  6,004 2,101  7,088  73,795 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2552 2551  2552  2551 
  (พันบาท) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม  - - 1,523,000  820,500 
เพิ่มข้ึน  - - 423,000  1,624,500 
ลดลง  - - (858,500)  (922,000) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  - - 1,087,500 1,523,000 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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สํารองการค้ําประกัน 

 

หน้ีสินภายใตสัญญาขายฝาก 
 

ยอดคงเหลอืกบักองทุนรวมไทยพัฒนา 2 ถึงกําหนดจายดังน้ี 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551 
   คาใชจาย      คาใชจาย   
 ยอดคงเหลือ  รอตัดบัญช ี  สุทธิ  ยอดคงเหลือ  รอตัดบัญช ี  สุทธิ 
 (พันบาท) 
ภายในระยะเวลาหนึ่งป 81,500  (5,661)  75,839  81,500  (5,661)  75,839 
ระยะเวลามากกวาหนึ่งปถึงหาป 285,250  (16,845)  268,405  366,750  (22,505)  344,245 

รวม 366,750  (22,506)  344,244  448,250  (28,166)  420,084 
 

สัญญาสําคัญที่ทํากับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

สัญญาเชาระยะยาว 
 

บริษัท 
 

ภายใตเงื่อนไขของสัญญาตางตอบแทนระหวางบริษัทกับ บริษัท เซ็นทรัลอินเตอรพัฒนา จํากัด (“CID”) ซึ่งทํา
สัญญาเชาท่ีดินระยะยาวกับการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) บริษัทไดรับสิทธิในการกอสรางอาคารโรงแรม
บนท่ีดินท่ีเชาชวงจากบริษัท เซ็นทรัลอินเตอรพัฒนา จํากัด และสามารถดําเนินกิจการโรงแรมเพ่ือประโยชนของ
บริษัทจนถึงวันท่ี 18 ธันวาคม 2551 สัญญานี้ตออายุไดอีกครั้งละ 10 ป บริษัทจะตองจายคาตอบแทนเปนเงิน
ประมาณ 73.7 ลานบาท โดยแบงชําระเปนงวดตางๆ กันถึงป 2551 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2552 2551  2552  2551 
  (พันบาท) 
สํารองการคํ้าประกันระยะสั้น  88,930 14,200  44,620  7,124 
สํารองการคํ้าประกันระยะยาว  106,874  64,540  53,616  32,376 

รวม  195,804  78,740  98,236  39,500 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2546 CID ไดทําบันทึกขอตกลงกับ รฟท. โดยชําระคาชดเชยสัญญาเชาเพ่ิมเติมใหแก รฟท.
ในจํานวนท่ีตกลงรวมกับ รฟท. บริษัทไดตกลงรับแบงคาชดเชยดังกลาวเปนจํานวนเงินรวมประมาณ 65 ลาน
บาท โดยชําระเปนรายงวด 8 งวด เริ่มชําระงวดแรกภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2546 และงวดสุดทายภายในวันท่ี 18 
ธันวาคม 2551 
 

การโอนสินทรัพยใหการรถไฟแหงประเทศไทย 
 

เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2551 ซึ่งเปนวันครบกําหนดของสัญญาตางตอบแทนดังกลาว บริษัทตองโอนสิ่งปลูกสราง
บนท่ีดินท่ีเชาชวง สวนติดต้ังและปรับปรุง รวมถึงอุปกรณบางสวนใหแก รฟท.ซึ่งมีมูลคาสุทธิทางบัญชี ณ วัน
ครบกําหนดสัญญาเปนจํานวน 23.9 ลานบาท เปนผลใหบริษัทมีขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยในจํานวน
เดียวกัน 
 

บริษัทบันทึกคาเชาจายสําหรับระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 19 ธันวาคม 2551 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 โดยการ
ประมาณการคาเชาท่ีคาดวาจะจายในอนาคต เนื่องจากสัญญาฉบับใหมอยูระหวางการเจรจา 
 

เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2551 บริษัทไดรับแจงจาก CID วา CID ไดเขาทําสัญญาเชาท่ีดินและ/หรืออาคารฉบับใหม 
โดยมีระยะเวลาการเชา 20 ปกับ รฟท. แลว ดังน้ัน บริษัทจึงไดเขาลงนามในบันทึกขอตกลงกับ CID เพื่อรักษา
สิทธิและยืนยันการใชสิทธิในการเขาทําสัญญาเชาชวงใหมกับ CID โดย CID ไดแจงใหบริษัทจายเงินประกัน
สิทธิการเชาท่ีดินและ/หรืออาคารโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว จํานวน 95 ลานบาท ในวันท่ี CID เขาทํา
สัญญาเชากับ รฟท. 
 

ในป 2552 บริษัททําสัญญาเชาชวงทรัพยสิน ซึ่งประกอบดวย อาคารโรงแรมโซฟเทลเซ็นทาราแกรนด กรุงเทพฯ 
(เดิมช่ือ โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา ลาดพราว) และสวนปรับปรุงอาคารโรงแรม พรอมท้ังทรัพยสินครุภัณฑ กับ
บริษัท เซ็นทรัลอินเตอรพัฒนา จํากัด  (“ผูใหเชาชวง”) เปนระยะเวลา-20-ป  และจะส้ินสุดลงในวันท่ี- 
18-ธันวาคม-2571 บริษัทจะตองจายคาผลประโยชนตอบแทนการไดสิทธิเชาชวงและคาเชาสําหรับการเชาชวง
สินทรัพยรายปใหแกผูใหเชาชวงตลอดอายุสัญญาเชาเปนจํานวนเงินรวม 2,556 ลานบาท ในระหวางป 2552 
บริษัทบันทึกสิทธิเชาชวงและคาเชารายปจํานวน 361 ลานบาท เปนสิทธิการเชาในงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะ
กิจการ (ดูหมายเหตุ 13) นอกจากน้ี บริษัทจะตองจายคาเชาครุภัณฑใหแกผูใหเชาชวงตลอดอายุสัญญาเชา 
เปนจํานวนเงินรวม/31/ลานบาท โดยบริษัทบันทึกคาเชาครุภัณฑเปนสินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงิน  
(ดูหมายเหตุ 11) 
 

ทรัพยสินท่ีเชาท่ีบริษัทไดดําเนินการบูรณะพัฒนา ปรับปรุงหรือกอสราง แกไข ดัดแปลง ตอเติม ซอมแซมหรือ
สรางทดแทนทรัพยสินเดิมตามสัญญาน้ี ใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของ รฟท. ทันทีท่ีมีการดําเนินการดังกลาวแลว
เสร็จ นอกจากน้ี บริษัทตองสงมอบครุภัณฑท่ีเชาตามรายการในสัญญาเชาใหแก รฟท. เมื่อสิ้นสุดสัญญาเชาตาม
สภาพตามสมควรและอายุการใชงานในขณะนั้น 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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ในป 2535 บริษัทไดตออายุสัญญาเชาอาคารสําหรับการประชุมและจัดนิทรรศการกับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 
จํากัด (มหาชน)  เปนระยะเวลา 17 ป และจะส้ินสุดลงในวันท่ี 18 ธันวาคม 2551 ภายใตเงื่อนไขของสัญญาน้ี 
บริษัทไดจายคาตอบแทนใหแกผูใหเชาเปนจํานวนเงิน 115 ลานบาท ซึ่งบันทึกไวเปนสิทธิการเชาในงบดุล และ
จะตองจายคาเชารายปใหแกผูใหเชาปละ 1 ลานบาท คาเชารายปนี้จะเพ่ิมในอัตรารอยละ 5 ของคาเชาปท่ีผานมา 
บริษัทมีสิทธิท่ีจะขอตออายุสัญญาการเชาโดยจะตองแจงแกผูใหเชาเปนลายลักษณอักษรกอนส้ินสุดระยะเวลา
การเชา ท้ังน้ี เมื่อครบกําหนดสัญญาในวันท่ี 18 ธันวาคม 2551 บริษัทไมไดมีการตอสัญญาดังกลาว 
 

เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2532 บริษัทไดทําสัญญาเชาอาคารท่ีจอดรถและสนามเทนนิสกับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 
จํากัด (มหาชน) สัญญาน้ีมีกําหนดเวลา 3 ป โดยเริ่มต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2532 และสามารถตออายุไดเปน   
คราว ๆ ครั้งละ 3 ป คาเชารายปสําหรับป 2552 มีจํานวนเงินประมาณ 2 ลานบาท 
 

บริษัทยอย 
 

โครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด บีช รีสอรท สมุย 
 

สัญญาระหวางบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย กับกองทุนรวมไทยพัฒนา 1 
 

เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2545 บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด (“CSBR”) ไดทําสัญญาจะซื้อจะขายอาคารกับ
กองทุนรวมไทยพัฒนา 1 (“TP1”) โดย CSBR ตกลงขายอาคารโรงแรมพรอมเฟอรนิเจอรท่ีใชในการประกอบ
ธุรกิจโรงแรมใหแก TP1 และ CSBR ไดทําสัญญาเชาอาคารดังกลาวกลับคืนจาก TP1 ตามสัญญาเชาอาคาร ฉบับ
ลงวันท่ีเดียวกัน เปนระยะเวลา 3 ป นับต้ังแตวันท่ีในสัญญา และสามารถตอสัญญาไดอีกคราวละ 3 ป  นอกจากน้ี 
เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2545 CSBR ยังไดทําสัญญาใหเชาท่ีดินแก TP1 เปนระยะเวลา 15 ป ภายใตสัญญาน้ี TP1 
ในฐานะเจาของกรรมสิทธิในอาคารโรงแรม ซึ่งต้ังอยูบนท่ีดินท่ีเชาตามสัญญาน้ี ตกลงจะขายอาคารโรงแรม และ
เฟอรนิเจอรท่ีมีอยูในอาคารโรงแรมในวันท่ีมีการโอนกรรมสิทธิในอาคารโรงแรมดังกลาวใหแก CSBR  เมื่อ 
CSBR ไดชําระราคา ซื้อคืนอาคารโรงแรมและเฟอรนิเจอรใหแก TP1 ตามท่ีระบุไวในสัญญาเรียบรอยแลว 
 

นอกจากนี้ TP1 ไดวาจาง CSBR ใหเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยตามสัญญาวาจางผูบริหารอสังหาริมทรัพยลง
วันท่ี 12 ธันวาคม 2545 เปนระยะเวลา 15 ป และเพื่อเปนหลักประกันการชําระหนี้และปฏิบัติตามสัญญา CSBR 
ตกลงจํานองท่ีดินอันเปนท่ีต้ังของโรงแรม และใหบริษัท โรงแรม เซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) (“CPH”) 
จัดทําหนังสือรับรองการชําระหน้ีและการปฏิบัติตามสัญญาเชาอาคาร และสัญญาบริหารอสังหาริมทรัพยใหแก
กองทุนรวม 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2551 CSBR และ TP1 ไดทําบันทึกขอตกลงเลิกสัญญา โดย CSBR และ TP1 ตกลงยกเลิก
สัญญาเชาท่ีดิน สัญญาเชาอาคาร สัญญาวาจางผูบริหารอสังหาริมทรัพย และสัญญาจํานองท่ีดิน โดยใหสัญญา
ตางๆ ดังกลาวมีผลส้ินสุดลง ต้ังแตวันท่ีลงนามในบันทึกขอตกลง นอกจากน้ี CSBR ตกลงซ้ือ และ TP1 ตกลง
ขายเฟอรนิเจอรและอุปกรณท่ีมีอยูในอาคารโรงแรม ณ วันท่ีทําบันทึกขอตกลง ในราคา 1 ลานบาท โดย TP1 ตก
ลงโอนกรรมสิทธิ์และสงมอบเฟอรนิเจอรและอุปกรณดังกลาวใหแก CSBR และ CSBR ไดชําระราคาคาซ้ือ
เฟอรนิเจอรและอุปกรณดังกลาวใหแก TP1 เสร็จสิ้นแลวในวันท่ีทําบันทึกขอตกลง และในวันเดียวกัน CPH 
และ TP1 ไดทําบันทึกขอตกลงยกเลิกคํารับรองการชําระหน้ี เพื่อยกเลิกหนังสือรับรองการชําระหน้ี ฉบับลง
วันท่ี 12 ธันวาคม 2545 ท่ี CPH.ไดทําไวกับ.TP1.เพื่อรับรองการชําระหน้ีของ CSBR ภายใตสัญญาวาจาง
ผูบริหารอสังหาริมทรัพย สัญญาเชาอาคาร และสัญญาเชาท่ีดินท่ีเกี่ยวของ 
 

เมื่อวันท่ี 26 กันยายน 2551 TP1 ไดขายอาคารโรงแรมใหแก CPH เนื่องจาก CSBR ไมประสงคใชสิทธิซื้ออาคาร
โรงแรมตามสัญญาเชาท่ีดิน ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2545 โดย TP1 ไดรับคาตอบแทนจากการขายอาคารเปน
จํานวนเงิน 1,450 ลานบาท 
 

สัญญาระหวางบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย กับกองทุนรวมสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยโรงแรมและรสีอรทในเครือเซ็นทารา 
 

เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2551 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยไดเขาทําสัญญาตางๆ 
ท่ีเกี่ยวกับท่ีดิน และอาคารโรงแรมเซ็นทาราแกรนด บีช รีสอรท สมุย (ช่ือเดิมคือ โรงแรมเซ็นทรัลสมุย บีชรี
สอรท) กับกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา (“CTARAF”) โดยมี
สาระสําคัญตอไปนี้ 
 

1 บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด (“CSBR”) ไดทําสัญญาเชาท่ีดินกับ CTARAF เพื่อใหCTARAF เชา
ท่ีดินเปนระยะเวลา 30 ป นับต้ังแตวันท่ีคูสัญญาไดนําสัญญาเชาไปจดทะเบียนการเชา (วันท่ี 26 กันยายน 2551) 
ท้ังน้ี CTARAF ตกลงชําระคาเชาท่ีดินเปนจํานวนท้ังส้ิน 1,500 ลานบาท โดยชําระทั้งจํานวนในวันจดทะเบียน
การเชา CSBR บันทึกรายการดังกลาวเปนรายไดรับลวงหนารอตัดบัญชีในงบดุล และทยอยตัดบัญชีเปนรายได
โดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 30 ปขในงบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 รายไดคาเชาท่ีดินรับ
ลวงหนาดังกลาวสุทธิจากคาตัดจําหนายจํานวน 63.3 ลานบาท (2551: 13.3 ลานบาท) คงเหลือจํานวน 1,436.7 
ลานบาท (2551: 1,486.7 ลานบาท) 
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2 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) (“CPH”) ไดทําสัญญาเชาอาคารส่ิงปลูกสรางโรงแรม    
เซ็นทาราแกรนด บีช รีสอรท สมุย รวมท้ังระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณท่ีเกี่ยวของกับ CTARAF เพ่ือให 
CTARAF.เชาเปนระยะเวลา 30 ป นับต้ังแตวันท่ีคูสัญญาไดนําสัญญาเชาไปจดทะเบียนการเชา (วันท่ี 26 
กันยายน 2551) ท้ังน้ี CTARAF ตกลงชําระคาเชาอาคารเปนจํานวนท้ังส้ิน 1,510 ลานบาท โดยชําระท้ังจํานวน
ในวันจดทะเบียนการเชา CPH บันทึกรายการดังกลาวเปนรายไดรับลวงหนารอตัดบัญชีในงบดุลในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ และทยอยตัดบัญชีเปนรายไดโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 30 ป ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 
รายไดรับลวงหนาสุทธิจากคาตัดจําหนายจํานวน 63.7 ลานบาท (2551: 13.4 ลานบาท) คงเหลือจํานวน 1,446.3 
ลานบาท (2551: 1,496.6 ลานบาท) 
 

ภายใตสัญญาเชาอาคารสิ่งปลูกสราง CPH ตกลงและรับรองวา ภายในระยะเวลา 4 ปนับจากวันจดทะเบียนการ
เชา CTARAF จะมีรายไดคาเชาจากการนําทรัพยท่ีเชาไปหาผลประโยชน ไมนอยกวารายไดคาเชาประกันสะสม 
ตามจํานวนเงินท่ีระบุในสัญญา โดยหาก CTARAF มีรายไดคาเชาสะสมนอยกวารายไดคาเชาประกันสะสมตาม
สัญญา CPH ตกลงจะชําระเงินให CTARAF ในจํานวนเทากับสวนตางระหวางรายไดคาเชาสะสมของ      
กองทุนรวม ลบดวยรายไดคาเชาประกันสะสม  
 

เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2551 CPH และ CSBR ไดทําสัญญาเก่ียวกับการประกันรายไดของ.CTARAF โดย CSBR 
ในฐานะผูใหเชาท่ีดินซึ่งไดรับประโยชนสวนหนึ่งจากการเชาทรัพยสินของ.CTARAF ตกลงรวมรับประกัน
รายไดคาเชา โดยหาก CPH ตองชําระเงินใดๆ ใหแก CTATAF ภายใตเงื่อนไขการรับประกันขางตน.CSBR  
ตกลงจะชําระเงินคารับประกันบางสวนใหแก CPH ตามอัตรารอยละท่ีกําหนดในสัญญา 
 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ CPH บันทึกขาดทุนจากสํารองการคํ้าประกันเปนจํานวนเงินประมาณ 78.3 ลานบาท 
(2551: 39.5 ลานบาท) ในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 
มียอดคงเหลือของสํารองการคํ้าประกันเปนจํานวนเงินรวมประมาณ 98.2 ลานบาท (2551: 39.5 ลานบาท) ในงบ
การเงินรวม CPH/และ/CSBR บันทึกขาดทุนจากสํารองการคํ้าประกันเปนจํานวนเงินรวมประมาณ 156.0  
ลานบาท (2551: 78.7 ลานบาท) ในงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 โดย ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 2552 มียอดคงเหลือของสํารองการคํ้าประกันเปนจํานวนเงินรวมประมาณ 195.8 ลานบาท (2551: 
78.7 ลานบาท) (ดูหมายเหตุ 18) 
 
ท้ังน้ี หาก CTARAF ประสงคจะตออายุสัญญาเชาท่ีดิน และสัญญาเชาอาคาร ตามขอ 1 และขอ 2 ขางตน ไปอีก
นับจากวันครบระยะเวลาการเชา  ให CTARAF แจงความประสงคดังกลาวใหแก CSBR และ CPH แลวแตกรณี 
ทราบเปนลายลักษณอักษรภายในปท่ี  26.นับจากปแรกของระยะเวลาการเชา  และใหคูสัญญารวมกันเจรจา
รายละเอียดในการตออายุสัญญาเชาใหแลวเสร็จภายในปท่ี 27 นับจากปแรกของระยะเวลาการเชา 
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3 CSBR ไดทําสัญญาซ้ือขายเฟอรนิเจอรและอุปกรณท่ีไดติดต้ัง / ใชงานอยูในโรงแรมเซ็นทาราแกรนด บีช 
รีสอรท สมุย กับ CTARAF โดย CTARAF ตกลงชําระคาตอบแทนการรับโอนกรรมสิทธ์ิในเฟอรนิเจอรและ
อุปกรณดังกลาว เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 80 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) โดยชําระท้ังจํานวนในวันโอน
กรรมสิทธิ์ (วันท่ี 26 กันยายน 2551) 
 

4 CTARAF ไดทําสัญญาเชาชวงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด บีช รีสอรท สมุยกับ บริษัท 
เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเมนท จํากัด (“CSHM”) เพื่อใหเชาท่ีดิน อาคารและระบบสาธารณูปโภคและ
อุปกรณท่ีเกี่ยวของ และเฟอรนิเจอรและอุปกรณแก CSHM เพื่อให CSHM ใชในการดําเนินธุรกิจโรงแรม โดยมี
ระยะเวลาการเชา 3 ป นับจากวันท่ี 26 กันยายน 2551 ท้ังน้ี CTARAF ตกลงใหคําม่ันแก  CSHM  เพื่อให  CSHM 
มีสิทธิเชาทรัพยท่ีเชาตอไปอีก  3 ปนับจากวันท่ีครบระยะเวลาการเชา  โดย  CSHM  ตองแจงให CTARAF ทราบ
ถึงการใชสิทธิตามคําม่ันใหสิทธิการเชาลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา  6 เดือนกอนวันครบระยะเวลา
การเชา ตามสัญญาฉบับนี้ CSHM ตกลงชําระคาเชาเปนรายเดือน ซึ่งประกอบดวย คาเชาคงท่ี ในอัตรารวม 225 
ลานบาทตอป และคาเชาแปรผัน ซึ่งคิดเปนรอยละตามอัตราท่ีกําหนดในสัญญาของรายไดหลังหักตนทุนและ
คาใชจายในการดําเนินงาน คาใชจายอื่นๆและคาเชาคงท่ี 
 

ท้ังน้ีตามสัญญาเชาชวงและสัญญาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ CSHM ตองปฎิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา เชน สงมอบ
เอกสาร และขอมูลตางๆ ตามท่ีระบุในสัญญา เปดบัญชีและดํารงบัญชีเงินฝากตางๆ รวมท้ังโอนสิทธิเรียกรองใน
บัญชีเงินฝากดังกลาวใหแก CTARAF ไมกอหนี้เพิ่มเติม ขาย จําหนาย ใหเชา กอภาระผูกพันในทรัพยสินไมวา
ท้ังหมด หรือบางสวน ใหเงินกู ลงทุนใดๆ ยกเวนไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจาก CTARAF 
 

โครงการโรงแรมเซ็นทรัลวงศอมาตยบีชรีสอรท พัทยา 
 

เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2546 บริษัท เซ็นทรัลอินเตอรพัฒนา จํากัด (“ผูขายฝาก”) ไดทําสัญญาขายฝากท่ีดินพรอม
อาคารโรงแรมเซ็นทรัลวงศอมาตยบีชรีสอรทพัทยากับกองทุนรวมไทยพัฒนา 2 (“ผูซื้อฝาก”) และผูขายฝากอีก
รายหน่ึงไดทําสัญญาขายฝากท่ีดิน กับ กองทุนรวมไทยพัฒนา 2 (“ผูซื้อฝาก”) เพื่อใหบริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีช   
รีสอรท จํากัด (“CHBR”) เชาและดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการโรงแรม ซึ่งคูสัญญาตกลงใหผูขายฝาก หรือบริษัท 
เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด หรือบริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จํากัด (มหาชน) รายหน่ึงรายใดเปนผูมี
สิทธิไถคืนทรัพยท่ีขายฝากจากผูซื้อฝากในราคาสินไถตามท่ีระบุในสัญญาภายในกําหนดระยะเวลา 10 ป
นับต้ังแตวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ หรือในกรณีท่ีผูมีสิทธิไถคืนมีความประสงคจะไถทรัพยท่ีขายฝากให
เสร็จสิ้นกอนกําหนด 10 ปใหแจงเปนหนังสือถึงผูซื้อฝากใหทราบลวงหนากอนถึงกําหนดการผอนชําระงวด
ถัดไปไมนอยกวาสามสิบวัน 
 

ณ วันท่ี 18 ธันวาคม 2546 ผูขายฝากท้ังสองรายไดทําหนังสือสละสิทธิในการไถคืนทรัพยท่ีขายฝากใหแกบริษัท    
เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด และบริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
 

 40

เพื่อเปนหลักประกันการชําระหน้ีและปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ บริษัทไดออกหนังสือรับรองการชําระหน้ีของ
บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด กับกองทุนรวมไทยพัฒนา 2 
 

เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2549 บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด ไดทําหนังสือสละสิทธิในการไถคืนทรัพยท่ี
ขายฝากใหแกบริษัทแตเพียงผูเดียว 
 

เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2546 บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด (“CHBR”) ไดทําสัญญาเชาท่ีดินและอาคาร
โรงแรมเซ็นทรัลวงศอมาตยบีชรีสอรท พัทยา (“อาคารโรงแรม”) กับกองทุนรวมไทยพัฒนา 2 (“กองทุน”) เพ่ือ
ประกอบธุรกิจโรงแรม โดยมีกําหนดระยะเวลา 10 ป เริ่มต้ังแตวันท่ี 23 ธันวาคม 2546 เปนตนไป ท้ังน้ี CHBR 
ตกลงชําระคาเชาเปนงวดรายหกเดือน ในอัตรางวดละ 55 ลานบาท อัตราคาเชาน้ีใชบังคับสําหรับระยะเวลาการ
เชาต้ังแตวันท่ีลงนามในสัญญาจนถึงวันท่ี.28.กุมภาพันธ 2550 หลังจากน้ันคูสัญญาจะพิจารณาปรับคาเชาตาม
ความเหมาะสม  คาเชางวดแรกมีกําหนดชําระในวันท่ี 26 สิงหาคม 2547 เพื่อเปนคาเชาสําหรับระยะเวลาการเชา
ต้ังแตวันท่ี 23 ธันวาคม 2546 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2547 และงวดถัดไปจะมีกําหนดชําระในวันทําการท่ีสามกอน
สิ้นเดือนกุมภาพันธ และเดือนสิงหาคมในแตละป  คาเชางวดสุดทายจะชําระในวันท่ีสัญญาน้ีระงับหรือสิ้นสุดลง 
ในจํานวนเงินซึ่งคิดคํานวณตามจํานวนวันท่ีเกิดข้ึนจริงนับต้ังแตวันถัดจากกําหนดวันชําระคาเชาในงวดกอน
หนาจนถึงวันท่ีสัญญาน้ีสิ้นสุดลง  
 

โฉนดท่ีดินของบริษัทซึ่งมีราคาตามบัญชีจํานวน 772 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ยังเปนช่ือ
ของกองทุนรวมไทยพัฒนา 2 ซึ่งเปนผูซื้อฝาก ท่ีดินดังกลาวเปนท่ีดินในโครงการโรงแรมเซ็นทรัลวงศอมาตย 
บีชรีสอรท พัทยา  
 

นอกจากนี้ CHBR ตกลงท่ีจะดําเนินการกอสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสรางอื่นใดบนทรัพยท่ีเชา เพื่อเปนการเพิ่ม
มูลคาท่ีดินและอาคารโรงแรมเปนการตอบแทนการท่ีกองทุนตกลงให CHBR เชาทรัพยท่ีเชา และภายหลังจากป
ท่ีหน่ึงนับจากวันเริ่มตนของระยะเวลาการเชา CHBR ตกลงท่ีจะซอมแซมใหญ และ/หรือพิจารณาปรับปรุง
อาคารโรงแรม เพ่ือปรับปรุงมูลคาของทรัพยท่ีเชาใหดีข้ึนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจโรงแรม 
 

เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2549 บริษัทไดทําสัญญาโอนสิทธิการเชากับ CHBR และกองทุน โดยบริษัทไดรับโอนสิทธิ
การเชารวมถึงหนาท่ีความรับผิดชอบตามสัญญาเชาท่ีดินพรอมอาคารดังกลาว 
 

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จาํกัด 
 

เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2548 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด (“CWH”) ไดทําสัญญาเชาชวงท่ีดินและอาคารใน
สวนของโรงแรมจากกองทุนรวมธุรกิจไทย 4 (“กองทุน”) เพื่อพัฒนาและใชประกอบการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
โรงแรมหรือธุรกิจอื่นท่ีเกี่ยวของ CWH ตองจายคาเชาลวงหนาและคาเชารายปใหแกกองทุนตลอดอายุของ
สัญญาซ่ึงส้ินสุดวันท่ี 22 ธันวาคม 2575 เปนจํานวนเงิน 1,188.8 ลานบาท ท้ังน้ี CWH ไดชําระคาเชาลวงหนาเม่ือ
ลงนามในสัญญาเปนจํานวนเงิน 275 ลานบาท ในระหวางป 2552 CWH ไดจายคาเชารายปเปนจํานวน 15.8 ลาน
บาท ซึ่งบันทึกเปนสิทธิการเชาในงบดุลรวม (ดูหมายเหตุ 13) 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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สัญญาขางตนยังไดกําหนดให CWH ตองโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารและส่ิงปลูกสรางใดๆ ท่ี CWH ไดทําการ
ซอมแซมปรับปรุง หรือกอสรางข้ึนบนท่ีดินท่ีเชาชวงใหแกเจาของทรัพยสินคือสํานักงานทรัพยสินสวน
พระมหากษัตริย ทันทีท่ีมีการซอมแซม ปรับปรุงหรือกอสรางดังกลาวเสร็จสิ้น 
 

ณ วันท่ี.31.ธันวาคม 2552/CWH/ยังไมไดโอนกรรมสิทธ์ิในอาคารและส่ิงปลูกสรางตางๆ ใหแกเจาของ
ทรัพยสิน ท้ังน้ี CWH ไดรับการอนุมัติผอนปรนการขยายระยะเวลาการพัฒนาและกอสรางอาคารโรงแรม และ
โอนกรรมสิทธิ์ในอาคารและส่ิงปลูกสรางใหกับเจาของทรัพยสินออกไปเปนภายในป 2555 
 

สัญญาบริการระยะยาว 
 

บริษัท 
 

เม่ือวันท่ี.1.กรกฎาคม 2547 บริษัทไดทําสัญญาคาตอบแทนการจัดการกับบริษัทยอย โดยสัญญาดังกลาวมีผล
บังคับใชต้ังแตวันท่ี/1/มกราคม 2547 คาตอบแทนการจัดการดังกลาวกําหนดชําระเปนรายไตรมาส  ท้ังน้ี  
คูสัญญามีสิทธิท่ีจะทําการแกไขหรือเพิ่มเติมหรือลดงานท่ีดําเนินการน้ี หรือเพิ่มหรือลดเงินคาตอบแทนโดย
จะตองทําความตกลงเปนหนังสือ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

- บริษัทไดทําสัญญาคาตอบแทนการจัดการสําหรับบริษัทยอยหกแหงในกลุมโรงแรมเพ่ือบริหารงานกิจการ
โรงแรม ภายใตสัญญาดังกลาว บริษัทจะไดรับคาตอบแทนการจัดการในอัตราเปนรอยละท่ีกําหนดไวใน
สัญญาของรายไดสุทธิจากการใหบริการ โดยแยกเปนคาบริหารจัดการและคาจัดการการตลาด 

 

- บริษัทไดทําสัญญาการจัดการดานการตลาดกับบริษัทยอยอีกหนึ่งแหงในกลุมโรงแรม ภายใตสัญญาดังกลาว
บริษัทจะไดรับคาตอบแทนเฉพาะการจัดการดานการตลาดในอัตราเปนรอยละท่ีกําหนดไวในสัญญาของ
รายไดสุทธิจากการใหบริการ 

 

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

 

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

เมื่อวันท่ี 26 กันยายน 2551 บริษัทไดทําสัญญาการจัดการกับบริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเมนท จํากัด 
เพื่อใหบริการบริหารงานโรงแรมเปนระยะเวลา 30 ป นับจากวันท่ีในสัญญา บริษัทจะไดรับคาตอบแทนการ
จัดการในอัตราท่ีกําหนดไวในสัญญา 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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บริษัทยอย 
 

บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด (“CHBR”) ไดทําสัญญาการจัดการกับบริษัท เอเอพีซี (ประเทศไทย) 
จํากัด จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ภายใตเงื่อนไขของสัญญาการจัดการ คูสัญญาจะใหบริการดานการจัดการ
และบริหารกิจการโรงแรมของ CHBR และ CHBR ตกลงท่ีจะจายคาธรรมเนียมการจัดการ โดยคํานวณตาม
วิธีการท่ีระบุไวในสัญญา  
 

เม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2544 บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด (“CHBR”) ไดทําสัญญาการบริการกับบริษัท               
หางเซ็นทรัลดีพารทเมนทสโตร จํากัด มีกําหนด 3 ป เพื่อรับขอมูลทางธุรกิจและคําแนะนําตางๆ อันเกี่ยวกับการ         
ตัดสินใจท่ีเปนประโยชนตอ CHBR โดยมีอัตราคาบริการปละ 10 ลานบาท เมื่อสิ้นสุดอายุของสัญญา คูสัญญา
สามารถตอสัญญาออกไปไดอีกคราวละหน่ึงป โดยท่ีอัตราคาบริการจะมีการพิจารณารวมกัน 
 

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จํากัด (“CSH”) ไดทําสัญญาใหเชาและใหบริการกับบริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล 
จํากัด มีกําหนดเวลา 30 ป สิ้นสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2567 โดยบริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด ไดตกลงเชา
สวนหนึ่งของอาคารของ CSH เพ่ือใชประกอบกิจการศูนยการคา โดย CSH มีรายไดรวมประมาณ 428 ลานบาท 
ตลอดอายุของสัญญา ในงบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 รายไดคาเชารับลวงหนาดังกลาวสุทธิจากคา
ตัดจําหนายคงเหลือจํานวน 211.8 ลานบาท (2551: 226.1 ลานบาท) 
 

สัญญาสิทธิ 
 

บริษัท 
 

บริษัทไดทําสัญญาสิทธิกับบริษัท เอเอพีซี (ประเทศไทย) โดยอนุญาตใหบริษัทเปนผูดําเนินกิจการโรงแรม
ภายใตช่ือ “โซฟเทล” จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และเพื่อเปนการตอบแทนสิทธิดังกลาว บริษัทตกลงจะจาย
คาธรรมเนียมสิทธิโดยคํานวณจากรายไดคาหองพักตามอัตรารอยละท่ีระบุในสัญญา 
 

บริษัทยอย 
 

บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จํากัด (“CSH”) ไดทําสัญญาสิทธิกับบริษัท เอเอพีซี (ประเทศไทย) จํากัด โดย
อนุญาตให CSH เปนผูดําเนินกิจการโรงแรมภายใตช่ือ “โนโวเทล” จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และเพื่อเปน
การตอบแทนสิทธิดังกลาว CSH ตกลงจะจายคาธรรมเนียมสิทธิโดยคํานวณจากรายไดคาหองพักตามอัตรา 
รอยละท่ีระบุในสัญญา 
 

สัญญาโอนสิทธิการจําหนาย 
 

เม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2546 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) ไดทําสัญญารับโอนสิทธิภายใต
สัญญาโอนสิทธิการจําหนายจากบริษัท เซ็นทรัลไอศครีม จํากัด กับบริษัท บี-อาร (ไทยแลนด) จํากัด ซึ่งอนุญาต
ให CRG เปนผูดําเนินการรานคาภายใตเครื่องหมายการคาบาสก้ิน - รอบบ้ินสในประเทศไทย 
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สัญญาเชาและบริการระยะยาว 
 

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

 

ภาระค้ําประกันตามสัญญาระหวางกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

บริษัท 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทไดคํ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร วงเงินการขอเปดเลตเตอรออฟเครดิต
และการคํ้าประกันอื่นของบริษัทยอยบางแหงตอธนาคารในประเทศหลายแหงเปนจํานวนเงินรวม 103 ลานบาท 
(2551: 103 ลานบาท) 
 

บริษัทไดคํ้าประกันการชําระหน้ีของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด (“CWH”) กับสถาบันการเงินแหงหน่ึง
ในวงเงินคํ้าประกันไมนอยกวา 2,350 ลานบาท  
 

ในเดือนมิถุนายน 2552 CWH ไดเบิกเงินกูเต็มจํานวน ท้ังหมด 2,300 ลานบาทแลว 
 

บริษัทยอย 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด มีภาระผูกพันตอสถาบันการเงินเกี่ยวกับการ
คํ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและวงเงินกูยืมระยะยาวของบริษัทยอยแหงหน่ึง เปนจํานวนเงินรวม/40 
ลานบาท (2551: 40 ลานบาท) 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด มีภาระผูกพันตอสถาบันการเงินเกี่ยวกับการคํ้า
ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารของบริษัทยอยแหงหน่ึง เปนจํานวนเงิน 15 ลานบาท (2551: 15 ลานบาท) 
 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2552 2551  2552  2551 

  (พันบาท) 

ภาระผูกพันจากสัญญาเชาดําเนินงาน        

ภายในระยะเวลาหน่ึงป  273,715  267,683  -  - 
ระยะเวลามากกวาหน่ึงปถึงหาป  241,710  227,945  -  - 
ระยะเวลามากกวาหาป  17,757  18,162  -  - 

รวม  533,182  513,790  -  - 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของกลุมบริษัทและบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 สวนใหญเปน
สกุลเงินบาท 
 

6 ลูกหน้ีการคา  
 

การวิเคราะหอายุของลูกหนี้การคามีดังน้ี 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสินเช่ือแกลูกคาของกลุมบริษัท มีระยะเวลาต้ังแต 15 วันถึง 30 วัน 
 

ลูกหนี้การคาของกลุมบริษัทและบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 สวนใหญเปนสกุลเงินบาท 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2552 2551  2552  2551 
  (พันบาท) 
เงินฝากธนาคารและเงินสด  115,097  85,576  27,168  4,331 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2552 2551  2552  2551 
  (พันบาท) 
ยังไมครบกําหนดชําระ  218,612 173,344  64,383  29,200 
เกินกําหนดชําระ:         
 นอยกวา 3 เดือน  79,616  74,073  14,308  15,802 
 3 - 6 เดือน  7,287  13,565  1,437  4,447 
 6 - 12 เดือน  3,243  5,741  423  3,690 
 มากกวา 12 เดือน  5,911  5,763  1,155  899 

  314,669  272,486  81,706  54,038 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (4,711) (5,249) (433) (389) 

สุทธ ิ  309,958 267,237 81,273 53,649 

หนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญ  
   (กลับรายการ) สําหรับป 

 
(538) 4,671 44 - 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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7 สินคาคงเหลือ 

 

ตนทุนของอาหารและเครื่องด่ืมท่ีบันทึกเปนคาใชจายและไดรวมในบัญชีตนทุนขาย - อาหารและเครื่องด่ืม
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 มีจํานวน 2,029 ลานบาท (2551: 1,974 ลานบาท) 
 

8 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2552 2551  2552  2551 
  (พันบาท) 
อาหารและเครื่องด่ืม  169,592 181,877  12,569  6,317 
วัสดุสิ้นเปลืองใชในการดําเนินงาน  79,249  86,497  6,742  2,624 
อื่น ๆ  15,105  16,673  643  188 
  263,946  285,047  19,954  9,129 
หัก คาเผื่อสินคาลาสมัย  (4,592)  (523)  -  - 

รวม  259,354  284,524  19,954  9,129 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2552 2551  2552  2551 
  (พันบาท) 
เงินจายลวงหนาใหผูขายวัตถุดิบ  10,000 38,500 - - 
คาใชจายจายลวงหนา  40,371 28,090 29,328 16,537 
ภาษีเงินไดถูกหกั ณ ท่ีจาย  12,927 142,575 8,973 83,820 
เงินประกันสิทธิการเชา  - 95,000 - 95,000 
ลูกหนี้อื่น  56,639 46,112 - - 
อื่น ๆ  81,024 89,547 42,797 41,921 

รวม  200,961 439,824 81,098 237,278 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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9 เงินลงทุนในบริษัทยอย  

 

เมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2552 บรษัิทไดลงทุนในบริษัท เอส. พี. เรียลต้ี หาดฝรัง่ รีสอรท จํากัด จํานวน 885,000 หุน 
ซึ่งมีมูลคาท่ีตราไว 100 บาท ตอหุน (เรียกชําระแลว 25 บาท ตอหุน) จํานวนรวมท้ังส้ิน 22.125 ลานบาท โดยถอื
สัดสวนจํานวนรอยละ 100 
 

เม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2552 บริษัทไดลงทุนในบริษัท เอส. พี. เรียลต้ี พัทยา บีช จํากัด จํานวน 10,000 หุน ซึ่งมี
มูลคาท่ีตราไว 100 บาท ตอหุน (เรียกชําระเต็มมูลคา) จํานวนรวมท้ังส้ิน 1 ลานบาท โดยถือสัดสวนจํานวน 
รอยละ 100 ตอมาเม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 2552 บริษัท เอส. พี. เรียลต้ี พัทยา บีช จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท 
ไดเพิ่มทุนจดทะเบียน เปนจํานวน 790,000 หุน โดยมีมูลคาท่ีตราไว 100 บาท ตอหุน (เรียกชําระเต็มมูลคา) และ
บริษัทไดลงทุนเพิ่มเติมในหุนเพิ่มทุนดังกลาวเปนจํานวนรวมท้ังส้ิน 79 ลานบาท โดยมีสัดสวนการถือหุน 
รอยละ 100 
 

เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2552 บริษัทไดลงทุนในบริษัท เอส. พี. เรียลต้ี ลันตา บีช จํากัด จํานวน 10,000 หุน ซึ่งมี
มูลคาท่ีตราไว 100 บาท ตอหุน (เรียกชําระแลว 25 บาท ตอหุน) จํานวนรวมท้ังส้ิน 0.25 ลานบาท โดยมีสัดสวน
การถือหุนรอยละ 100 
 

เม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2552 บริษัท เซ็นทาราอินเตอรเนช่ันแนลแมนเนจเมนท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท 
ไดเพิ่มทุนจดทะเบียน เปนจํานวน 1,400,000 หุน โดยมีมูลคาท่ีตราไว 100 บาท ตอหุน (เรียกชําระเต็มมูลคา) 
และบริษัทไดลงทุนเพ่ิมเติมในหุนเพ่ิมทุนดังกลาวเปนจํานวนรวมท้ังส้ิน 140 ลานบาท โดยมีสัดสวนการถือหุน
รอยละ 100 

 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    2552 2551 

  (พันบาท) 

บริษัทยอย      

ณ วันท่ี 1 มกราคม    3,980,205 4,171,909 
ซื้อเงินลงทุน    242,375 11,250 
รับคืนมูลคาหนวยลงทุนในกองทุนรวม   (19,420) (202,954) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม    4,203,160 3,980,205 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 และเงินปนผลรับสําหรับแตละป มีดังนี้ 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดสวน           
 ความเปนเจาของ  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  คาเผื่อการดอยคา  ราคาทุน  - สุทธิ  เงินปนผลรับ 
 2552 2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551 

 (รอยละ)  (พันบาท) 

บริษัทยอย                       

บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด 100.0 100.0  250,000  250,000  394,383  394,383  -  -  394,383  394,383  -  37,500 
บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จํากดั 100.0 100.0  150,000  150,000  189,000  189,000  -  -  189,000  189,000  9,000  - 
บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบยรีสอรท จํากัด 100.0 100.0  500,000  500,000  500,000  500,000  -  -  500,000  500,000  -  - 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวลิด จํากัด 100.0 100.0  1,000,000  1,000,000  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  -  -  120,000  120,000  -  - 
บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด 63.9 63.9  185,000  185,000  198,906  198,906  -  -  198,906  198,906  94,648  100,564 
บริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเมนท จํากดั 100.0 100.0  1,000,000  1,000,000  999,999  999,999  (210,000)  (210,000)  789,999  789,999  -  - 
บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด 100.0 100.0  620,000  620,000  669,607  669,607  -  -  669,607  669,607  110,000  150,000 
บริษัท ทริปเปลไนน เดคคอร จํากดั 100.0 100.0  250  250  250  250  -  -  250  250  -  - 
บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเมนท จํากดั 100.0 100.0  1,250  1,250  1,250  1,250  -  -  1,250  1,250  -  - 
บริษัท เซ็นทาราอนิเตอรเนชั่นแนล 100.0 100.0  150,000  10,000  150,000  10,000  -  -  150,000  10,000  -  - 
   แมนเนจเมนท จํากัด                       



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดสวน           
 ความเปนเจาของ  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  คาเผื่อการดอยคา  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปนผลรับ 
 2552 2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551 
 (รอยละ)  (พันบาท) 

บริษัทยอย (ตอ)                       

บริษัท เอส. พี. เรียลตี้ ลันตา บชี จํากัด 100.00 -  250  -  250  -  -  -  250  -  -  - 
บริษัท เอส. พี. เรียลตี้ หาดฝรั่ง รีสอรท จํากัด 100.00 -  22,125  -  22,125  -  -  -  22,125  -  -  - 
บริษัท เอส. พี. เรียลตี้ พัทยา บีช จํากัด 100.00 -  80,000  -  80,000  -  -  -  80,000  -  -  - 

    4,078,875  3,836,500  4,325,770  4,083,395  (210,000)  (210,000)  4,115,770  3,873,395  213,648  288,064 

กองทุนรวม                       

กองทุนรวมไทยพัฒนา 1 - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  127,907 
กองทุนรวมไทยพัฒนา 2 23.83 23.83  815,000  815,000  87,390  106,810  -  -  87,390  106,810  91,116  84,286 
    815,000  815,000  87,390  106,810  -  -  87,390  106,810  91,116  212,193 

รวม    4,893,875  4,651,500  4,413,160  4,190,205  (210,000)  (210,000)  4,203,160  3,980,205  304,764  500,257 

 
ตามสัญญาจํานําหุนระหวางบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา (“CTARAF”)  
บริษัทตกลงจํานําหุนของบริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเมนท จํากัด ไวกับ CTARAF เพื่อเปนการประกันภาระหนี้ตามสัญญาที่เกี่ยวของ 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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10 เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการที่ควบคุมรวมกัน 

 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2552 2551 2552 2551 

  (พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 มกราคม  1,087,658  158,288  1,049,009  240,000 
สวนแบงกําไรสุทธิจากเงินลงทุน      
   ตามวิธีสวนไดเสีย  124,782 16,411 - - 
ซื้อเงินลงทุน  18,129 912,959 1,094 809,009 
เงินปนผลรับ  (59,056) - - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  1,171,513 1,087,658  1,050,103  1,049,009 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการที่ควบคุมรวมกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 และเงินปนผลรับสําหรับแตละป มีดังนี้ 
 

     งบการเงินรวม 
 สัดสวนความเปน                         

 เจาของ  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย  การดอยคา  สวนไดเสีย - สุทธิ  เงินปนผลรับ 

 2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551 

 (รอยละ)  (พันบาท) 

บริษัทรวม                            

กองทุนรวมสิทธิการเชา 25.3  25.3  3,200,000  3,200,000 810,103  809,009  932,268 835,485 -  - 932,268 835,485 59,056 - 
   อสังหาริมทรัพยโรงแรมและ                
   รีสอรทในเครือเซ็นทารา                
Regent Maldives Pvt. Ltd. 25.0  25.0  484,935  415,773 120,985  103,950  86,409 102,986 -  - 86,409 102,986 - - 

     3,684,935  3,615,773 931,088  912,959  1,018,677 938,471 -  - 1,018,677 938,471 59,056 - 

กิจการที่ควบคุมรวมกัน                 
บริษัท โรงแรมกะรนภูเก็ต จํากัด 50.0  50.0  520,000  520,000 260,000  260,000  89,536 87,249 -  - 89,536 87,249 - - 
บริษัท โรงแรมกะตะภูเก็ต จํากัด 50.0  50.0  120,000  120,000 60,000  60,000  63,300 61,938 -  - 63,300 61,938 - - 

     640,000  640,000 320,000  320,000  152,836 149,187 -  - 152,836 149,187 - - 

รวม     4,324,935  4,255,773 1,251,088  1,232,959  1,171,513 1,087,658 -  - 1,171,513 1,087,658 59,056 - 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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     งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดสวนความเปน                  ราคาตลาดสําหรับ     

 เจาของ  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  การดอยคา  ราคาทุน - สุทธิ  หลักทรัพยจดทะเบียนฯ  เงินปนผลรับ 

 2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551 

 (รอยละ)  (พันบาท) 

บริษัทรวม                            

กองทุนรวมสิทธิการเชา 25.3  25.3  3,200,000  3,200,000 810,103  809,009  -  - 810,103  809,009 640,639 724,581 59,056 - 
   อสังหาริมทรัพยโรงแรมและ                
   รีสอรทในเครือเซ็นทารา                
Regent Maldives Pvt. Ltd. 25.0  25.0  484,935  415,773 -  -  - - -  -   - - 

     3,684,935  3,615,773 810,103  809,009  - - 810,103  809,009   59,056 - 

กิจการที่ควบคุมรวมกัน                
บริษัท โรงแรมกะรนภูเก็ต จํากัด 34.6  34.6  520,000  520,000 180,000  180,000  - - 180,000  180,000   - - 
บริษัท โรงแรมกะตะภูเก็ต จํากัด 50.0  50.0  120,000  120,000 60,000  60,000  - - 60,000  60,000   - - 

     640,000  640,000 240,000  240,000  - - 240,000  240,000   - - 

รวม     4,324,935  4,255,773 1,050,103  1,049,009  - - 1,050,103  1,049,009   59,056 - 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 งบการเงินรวม 
         เครื่องตกแตง  เครื่องใชใน      สินทรัพยที่อยู   
   สวนปรับปรุง  อาคารและ  เครื่องจักร  ติดตั้งและ  การดําเนินงาน  สวนปรับปรุง    ระหวาง   
 ที่ดิน  ที่ดิน  สวนปรับปรุง  และอุปกรณ เครื่องใชสํานักงาน กิจการโรงแรม  อาคารเชา  ยานพาหนะ  การกอสราง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน / ราคาประเมินใหม           

ณ วันที่ 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) - 
โอนไปสินทรัพย - (58,305) (2,369,360) (1,024,752) - - - - - (3,452,417) 
   ภายใตสัญญาเชาการเงิน           
โอนจากลิขสิทธิ์ซอฟทแวร - - - - 942 - - - - 942 
สวนเกินทุนจากการตีราคาเพิ่ม (ลด) 1,305,967 10,088 430,138 (19,671) (73,917) - - 1,891 - 1,654,496 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ           

   1 มกราคม 2552 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 
เพิ่มขึ้น - 677 109,348 153,422 134,069 77,292 831 16,159 2,288,991 2,780,789 
จําหนาย - (12,175) (231,627) (132,497) (69,004) (19,175) (549) (3,157) (213) (468,397) 
โอน   - 321,680 1,979,967 963,383 144,963 (305) 2,300 3,623 (3,415,611) - 
โอนจาก (ไป) สินทรัพย - - - 2,082 166 - - - (81,622) (79,374) 
   ภายใตสัญญาเชาการเงิน           
โอนจากเงินจายลวงหนาคาที่ดิน - 533 - - - - - - - 533 
โอนไปลิขสิทธิ์ซอฟทแวร - - - - (241) - - - (476) (717) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 3,416,848 521,489 6,888,561 2,926,614 1,476,069 241,173 34,540 222,493 975,395 16,703,182 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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 งบการเงินรวม 
         เครื่องตกแตง  เครื่องใชใน      สินทรัพยที่อยู   
   สวนปรับปรุง  อาคารและ  เครื่องจักร  ติดตั้งและ  การดําเนินงาน  สวนปรับปรุง    ระหวาง   
 ที่ดิน  ที่ดิน  สวนปรับปรุง  และอุปกรณ เครื่องใชสํานักงาน กิจการโรงแรม  อาคารเชา  ยานพาหนะ  การกอสราง  รวม 
 (พันบาท) 
คาเสื่อมราคาสะสม           

ณ วันที่ 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) - - 
โอนไปสินทรัพย - (681) (72,985) (40,307) - - - - - (113,973) 
   ภายใตสัญญาเชาการเงิน           
โอนจากลิขสิทธิ์ซอฟทแวร - - - - 1,231 - - - - 1,231 
สวนเกินทุนจากการตีราคาลดลง - (6,324) (162,652) (58,145) (75,844) - - (3,430) - (306,395) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ           
   1 มกราคม 2552 - 88,527 1,827,413 1,197,570 725,769 446 6,900 138,460 - 3,985,085 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 24,143 354,571 244,663 178,974 883 6,284 27,584 - 837,102 
จําหนาย - (13,932) (173,601) (122,959) (64,605) - (550) (1,519) - (377,166) 
โอน - - - 1,258 (1,258) - - - - - 
โอนไปสินทรัพย           
   ภายใตสัญญาเชาการเงิน - - - 256 12 - - - - 268 
โอนไปลิขสิทธิ์ซอฟทแวร - - - - (151) - - - - (151) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 - 98,738 2,008,383 1,320,788 838,741 1,329 12,634 164,525 - 4,445,138 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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 งบการเงินรวม 
         เครื่องตกแตง  เครื่องใชใน      สินทรัพยที่อยู   
   สวนปรับปรุง  อาคารและ  เครื่องจักร  ติดตั้งและ  การดําเนินงาน  สวนปรับปรุง    ระหวาง   
 ที่ดิน  ที่ดิน  สวนปรับปรุง  และอุปกรณ เครื่องใชสํานักงาน กิจการโรงแรม  อาคารเชา  ยานพาหนะ  การกอสราง  รวม 
 (พันบาท) 
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย           

ณ วันที่ 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 และ           
   1 มกราคม 2552 - 491 24,570 790 1,970 - - - - 27,821 
เพิ่มขึ้น - - 5,702 1,593 238 - - - - 7,533
จําหนาย - - (17,672) (790) (515) - - - - (18,977)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 - 491 12,600 1,593 1,693 - - - - 16,377 
           

มูลคาสุทธิทางบัญชี           

ภายใตกรรมสิทธิ์ของบริษัท 3,416,848 121,756 3,178,890 741,864 538,377 182,915 25,058 67,408 2,184,326 10,457,442 
ภายใตสัญญาเชาการเงิน - - - - - - - - - - 

รวม 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 
           

ภายใตกรรมสิทธิ์ของบริษัท 3,416,848 422,260 4,867,578 1,604,233 604,629 239,844 21,906 57,968 975,395 12,210,661 
ภายใตสัญญาเชาการเงิน - - - - 31,006 - - - - 31,006

รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 3,416,848 422,260 4,867,578 1,604,233 635,635 239,844 21,906 57,968 975,395 12,241,667 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
         เครื่องตกแตง  เครื่องใชใน      สินทรัพยที่อยู   
   สวนปรับปรุง  อาคารและ  เครื่องจักร  ติดตั้งและ  การดําเนินงาน  สวนปรับปรุง    ระหวาง   
 ที่ดิน  ที่ดิน  สวนปรับปรุง  และอุปกรณ เครื่องใชสํานักงาน กิจการโรงแรม  อาคารเชา  ยานพาหนะ  การกอสราง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน / ราคาประเมินใหม           

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ           
   1 มกราคม 2552 772,117 - 352,529 73,097 52,638 33,587 31,957 72,628 1,827,149 3,215,702 
เพิ่มขึ้น - - 1,624 65,503 68,959 64,205 443 10,630 1,717,064 1,928,428 
โอน   - 322,570 1,991,941 870,458 166,090 - 2,300 3,623 (3,356,982) - 
โอนไปลิขสิทธิ์ซอฟทแวร - - - - - - - - (476) (476) 
จําหนาย - - - (19,793) (10,280) (4,356) (548) (1,113) (81,622) (117,712) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 772,117 322,570 2,346,094 989,265 277,407 93,436 34,152 85,768 105,133 5,025,942 
           



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
         เครื่องตกแตง  เครื่องใชใน      สินทรัพยที่อยู   
   สวนปรับปรุง  อาคารและ  เครื่องจักร  ติดตั้งและ  การดําเนินงาน  สวนปรับปรุง    ระหวาง   

 ที่ดิน  ที่ดิน  สวนปรับปรุง  และอุปกรณ เครื่องใชสํานักงาน กิจการโรงแรม  อาคารเชา  ยานพาหนะ  การกอสราง  รวม 
 (พันบาท) 
คาเสื่อมราคาสะสม           

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ           
   1 มกราคม 2552 - - 7,512 33,324 38,605 - 6,899 65,438 - 151,778 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 5,391 32,517 35,375 21,958 - 6,280 4,044 - 105,565 
จําหนาย - - - (19,459) (10,364) - (549) (1,059) - (31,431) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 - 5,391 40,029 49,240 50,199 - 12,630 68,423 - 225,912 
           

มูลคาสุทธิทางบัญชี           
ภายใตกรรมสิทธิ์ของบริษัท 772,117 - 345,017 39,773 14,033 33,587 25,058 7,190 1,827,149 3,063,924 
ภายใตสัญญาเชาการเงิน - - - - - - - - - - 

รวม 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 
           

ภายใตกรรมสิทธิ์ของบริษัท 772,117 317,179 2,306,065 940,025 196,202 93,436 21,522 17,345 105,133 4,769,024
ภายใตสัญญาเชาการเงิน - - - - 31,006 - - - - 31,006

รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 772,117 317,179 2,306,065 940,025 227,208 93,436 21,522 17,345 105,133 4,800,030 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอยแหงหน่ึงเม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2552 คณะกรรมการมีมติอนุมัติให
บริษัทยอยดําเนินการขายทรัพยสินบางสวนภายใตเครื่องหมายการคา พิซซา ฮัท ใหกับบริษัทในประเทศแหง
หนึ่ง ในราคาขายตามสัญญาท่ีตกลงรวมกัน ตอมาเม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2552 บริษัทยอยไดทําสัญญาซ้ือขาย
ทรัพยสินขางตนกับบริษัทในประเทศแหงหน่ึงซ่ึงทําใหเกิดขาดทุนจากการขายจํานวน/2.2 ลานบาท โดย
ทรัพยสินดังกลาวไดสงมอบใหคูสัญญาแลวในวันท่ี 30 เมษายน 2552   
 

เมื่อวันท่ี 12 มิถุนายน 2552 บริษัท บี-อาร (ไทยแลนด) จํากัด (“บีอารที”) ไดยกเลิกการทําสัญญาสิทธิในการเปน
ผูจัดจําหนายและพัฒนาสินคาในประเทศกับบริษัท บาสก้ิน-รอบบ้ินส อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด โดยใหมีผล
ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บีอารที ไดตัดจําหนายคาสิทธิบัตรและ
เครื่องหมายการคา เปนจํานวนเงิน 23.1 ลานบาทในงบกําไรขาดทุนรวม และบริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป 
จํากัด ไดตัดจําหนายเงินมัดจํา สิทธิการเชา สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณเนื่องจากการยกเลิกสัญญาดังกลาว 
เปนจํานวนเงิน 18 ลานบาทในงบกําไรขาดทุนรวม และต้ังคาเผื่อการปดสาขา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 เปน
จํานวนเงิน 3.9 ลานบาทในงบดุลรวม 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทยอยสองแหงไดจํานองท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสราง ซึ่งมีมูลคาตาม
บัญชีเปนจํานวน 4,120 ลานบาท (2551: 1,542 ลานบาท) เปนหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะ
ยาวกับสถาบันการเงิน  
 

อาคารโรงแรม สิ่งปลูกสรางและสวนติดต้ังเพ่ิมเติมของบริษัทยอยแหงหน่ึงคือ บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท 
จํากัด ไดใหเปนกรรมสิทธิของการรถไฟแหงประเทศไทย ตามสัญญาเชาท่ีดิน อาคารและทรัพยสินของโรงแรม
รถไฟหัวหิน 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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ราคาทรัพยสินกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณซึ่งไดคิดคาเส่ือมราคาเต็มจํานวนแลว แตยังคง
ใชงานอยู ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดังน้ี 
 

 2552 2551 
 (พันบาท) 
กลุมบริษัท 1,771,763 1,590,623 
บริษัท 6,065 6,350 
 

การประเมินราคาของสินทรัพย 
 

ในไตรมาสท่ีสามของป 2551 บริษัทยอย 8 แหง ไดวาจางผูประเมินราคาอิสระใหประเมินราคาทรัพยสินท่ีมีอยู 
ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2551 ซึ่งรวมท้ังท่ีดิน อาคาร และอุปกรณท่ีเคยประเมินราคาไวแลว บริษัทยอยไดบันทึก
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณในราคาท่ีประเมินใหมตามรายงานการประเมินราคาลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 
 

การบันทึกรายการการประเมินราคาทรัพยสินดังกลาว ทําใหสวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณของบริษัทและบริษัทยอยในงบดุลรวม ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2551 เพิ่มข้ึนเปนจํานวนประมาณ 1,824 
ลานบาท โดยสวนเกินทุนจากการตีราคาน้ีจะนําไปจายเงินปนผลไมได นอกจากน้ี บริษัทและบริษัทยอยมีกําไร
สุทธิจากการประเมินราคา และขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย ในงบกําไรขาดทุนรวมเปนจํานวน
ประมาณ 3.1 ลานบาท และ 15.2 ลานบาท ตามลําดับ 
 

12 สินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงิน 
 

อาคารโรงแรม สิ่งปลูกสรางและสวนติดต้ังของบริษัทยอยแหงหน่ึงคือ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด 
(“CWH”) ตองโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารและส่ิงปลูกสรางใดๆ ท่ี CWH ไดทําการซอมแซมปรับปรุง หรือ
กอสรางข้ึนบนท่ีดินท่ีเชาชวงใหแกเจาของทรัพยสินคือสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ทันทีท่ีมีการ
ซอมแซม ปรับปรุงหรือกอสรางดังกลาวเสร็จสิ้นตามสัญญาเชาชวงท่ีดิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
สินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงิน มีดังน้ี 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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 งบการเงินรวม 
 

สวนปรับปรุง
ที่ดิน  

อาคารและสวน
ปรับปรุง  

เครื่องจักรและ
อุปกรณ  

เครื่องตกแตง
ติดต้ังและ
เครื่องใช
สํานักงาน  รวม 

 (พันบาท) 
ราคาทุน      

ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 - - - - - 
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ 58,305 2,369,360 1,024,752 - 3,452,417 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ      

   1 มกราคม 2552 58,305 2,369,360 1,024,752 - 3,452,417 
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 2,278 (1,579) (13,900) (106) (13,307)
จําหนาย - (130) - - (130)
โอน   - - (17,602) 17,602 - 
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ 5,411 42,760 31,203 - 79,374 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 65,994 2,410,411 1,024,453 17,496 3,518,354 

คาเสื่อมราคาสะสม      

ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 - - - - - 
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ 681 72,985 40,307 - 113,973 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ      

   1 มกราคม 2552 681 72,985 40,307 - 113,973
คาเสื่อมราคาสําหรับป 2,728 97,042 55,073 1,752 156,595 
จําหนาย - (10) - - (10) 
โอน - - (880) 880 - 
โอนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ - (12) (256) - (268) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 3,409 170,005 94,244 2,632 270,290 
      
มูลคาสุทธิทางบัญชี      

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 57,624 2,296,375 984,445 - 3,338,444 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 62,585 2,240,406 930,209 14,864 3,248,064 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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13 สิทธิการเชา 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551 

  (พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 มกราคม  301,051 345,085 -  16,925 
เพิ่มข้ึน 4 389,597 19,750 361,064  - 
ตัดเปนคาใชจาย  (114,204) (61,197) (72,110)  (16,925) 
จําหนาย  (13,114) (2,587) -  - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  563,330 301,051 288,954  - 
      



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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14 ลิขสิทธิ์ซอฟทแวร 

 
 
 
 
 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2552 2551 2552 2551 

  (พันบาท) 

ราคาทุน      
ณ วันท่ี 1 มกราคม  118,129 113,875 52,412  54,443 
เพิ่มข้ึน  47,306 15,820 13,803  1,013 
โอนจาก (ไป) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 717 (942) 476  - 
จําหนาย  (8,924) (10,624) (14)  (3,044) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  157,228 118,129 66,677  52,412 
      

คาตัดจําหนายสะสม      

ณ วันท่ี 1 มกราคม  41,711 33,015 15,428  13,744 
คาตัดจําหนายสําหรับป  17,308 14,509 5,502  4,722 
โอนจาก (ไป) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 151 (1,231) -  - 
จําหนาย  (5,796) (4,582) (13)  (3,038) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  53,374 41,711 20,917  15,428 
       

คาเผื่อการดอยคา       
ณ วันท่ี 1 มกราคม  3,227 - -  - 
เพิ่มข้ึน  - 3,227 -  - 
จําหนาย 

 (3,000) - -  - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  227 3,227 -  - 

       
มูลคาสุทธิทางบัญช ี       
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  103,627 73,191 45,760  36,984 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
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15 คาความนิยม 

 

16 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 

 

เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2547 บริษัทไดทําสัญญาตางตอบแทนกับ บริษัท ดวงตะวันโฮเท็ล จํากัด (“CDC”) เพ่ือ
ปรับปรุงโรงแรม เก่ียวกับการกอสรางและปรับปรุงอาคารโรงแรมของ/CDC ตามรายละเอียดและเอกสารท่ี
เกี่ยวของในการพัฒนาและปรับปรุงสถานท่ีกอสรางโรงแรม ในวงเงินจํานวนไมเกิน 50 ลานบาท กําหนดชําระ
คืนภายในระยะเวลา 5 ป นับต้ังแตวันทําสัญญา และคํ้าประกันโดยการจํานําหุนของ CDC และโดยบุคคลซ่ึงเปน
ผูถือหุน / กรรมการของ CDC โดยคิดคาตอบแทนเปนเงินเทากับดอกเบี้ยในอัตรา MLR ของธนาคารพาณิชย
แหงหน่ึงลบรอยละ 1  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสัญญาดังกลาวมีจํานวน 27.5 ลานบาท 
 

   งบการเงินรวม 
     2552  2551 
 (พันบาท) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม   115,417 105,885 
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี - ปรับปรุงคาความนิยมติดลบไปกําไรสะสม - 9,695 
หัก ตัดจําหนายระหวางป   - (163) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม   115,417 115,417 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2552 2551 2552 2551 

  (พันบาท) 

คาสิทธิแรกเริ่มรอตัดบัญชี  115,246 114,709 - - 
ลูกหนี้ตามสัญญาตางตอบแทน 
   การกอสรางโรงแรมและการปรับปรุงโรงแรม 27,500 27,500 27,500 27,500 
เงินมัดจํา  189,935 188,634 1,807 3,977
เงินจายลวงหนาคากอสราง  85,587 160,319 52,115 77,972
เงินจายลวงหนาคาท่ีดิน  204,767 155,300 66,445 117,798
คาบริการท่ีจอดรถจายลวงหนา  101,102 105,497 - - 
คาสิทธิจายลวงหนา  - 24,812 - - 
ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย  153,818 13,719 97,539 13,719 
อื่น ๆ  12,004 21,672 1,714 6,527 

รวม  889,959 812,162 247,120 247,493



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
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17 หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย 
 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีภาระดอกเบ้ียในอัตราตลาด 
 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 

เงินกูยืมระยะยาวแยกแสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจายชําระไดดังน้ี 

 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีภาระดอกเบ้ียในอัตราตลาด 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2552 2551 2552 2551 

  (พันบาท) 

สวนท่ีมีหลักประกัน  5,644 55,516 - - 
สวนท่ีไมมีหลกัประกัน  1,643,860 2,512,850 1,614,872 2,291,396 

รวม  1,649,504 2,568,366 1,614,872 2,291,396 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2552 2551 2552 2551 

  (พันบาท) 

สวนท่ีมีหลักประกัน  910,000 460,000 500,000 - 
สวนท่ีไมมีหลกัประกัน  2,817,600 75,800 500,000 50,000 

รวม  3,727,600 535,800 1,000,000 50,000 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2552 2551 2552 2551 

  (พันบาท) 

ครบกําหนดภายในหนึ่งป   463,200 114,200 216,000 50,000 
      

ครบกําหนดหลังจากหน่ึงป แตไมเกินหาป 2,404,400 421,600 784,000 - 
ครบกําหนดหลังจากหาป  860,000 - - - 

  3,264,400 421,600 784,000 - 

รวม  3,727,600 535,800  1,000,000  50,000 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน และเงินกูยืมระยะยาวท่ีมีหลักประกัน ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 2552 และ 2551 คํ้าประกันโดยท่ีดิน อาคารและอุปกรณของกลุมบริษัท ซึ่งมีราคาตามบัญชีเปน
จํานวน 4,120  ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 (2551: 1,542 ลานบาท) 
 

บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) ไดทําสัญญากับธนาคารในประเทศสามแหงเพ่ือรับวงเงิน
สินเช่ือระยะสั้นประเภทตางๆ  ตามสัญญา CRG จะไมจําหนาย จํานําหรือจํานองอสังหาริมทรัพยและสิทธิการ
เชาท่ีมีอยูหรือท่ีจะมีในอนาคตเปนจํานวนเกินกวาท่ีตกลงตามสัญญา โดยไมไดรับการยินยอมจากธนาคาร 
 

ตามสัญญาเงินกูยืมระหวางบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด (“CWH”) กับธนาคารในประเทศแหงหน่ึง 
CWH ตกลงจะไมจําหนาย จาย โอน ใหเชา กอใหเกิดภาระผูกพันในสิทธิการเชาชวงท่ีดิน รวมท้ังอาคารและสิ่ง
ปลูกสราง โดยไมไดรับการยินยอมจากธนาคาร 
 

หุนกู 
 

   งบการเงินรวม / 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อัตรา  ครบกําหนด     
 ดอกเบ้ีย  ชําระ 2552  2551 
 (รอยละ)   (พันบาท) 
ครั้งท่ี 1/2549 6.13  20 กุมภาพันธ 2552  -  300,000
ครั้งท่ี 1/2550 3.81  6 มิถุนายน 2552  -  1,200,000
ครั้งท่ี 2/2550 4.22  6 มิถุนายน 2552  -  1,300,000
ครั้งท่ี 1/2552 ชุดท่ี 1 4.00  29 กรกฎาคม 2554  1,000,000  - 
ครั้งท่ี 1/2552 ชุดท่ี 2 4.55  29 กรกฎาคม 2555  600,000  - 
ครั้งท่ี 2/2552 4.45  24 กรกฎาคม 2555  1,000,000  - 
     2,600,000  2,800,000
หัก คาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญชี  (4,184)  (984) 

สุทธ ิ  2,595,816  2,799,016 
หัก หุนกูท่ีถึงกําหนดเรียกคืนภายในหน่ึงป  -  (2,799,016) 

หุนกูที่ถึงกําหนดเรียกคืนเกินกวาหน่ึงป  2,595,816  - 
 

หุนกูเหลาน้ีเปนหุนกูชนิดระบุช่ือ ประเภทไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน 
 

หุนกูเหลาน้ีมีขอจํากัดและเง่ือนไขเก่ียวกับการรักษาอัตราสวนทางการเงิน การจายเงินปนผล การลดทุนชําระ
แลว การจํานํา การจํานองสินทรัพยและการจําหนายสินทรัพยท่ีประกอบธุรกิจท่ีสําคัญ 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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สวนของผูถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมไทยพัฒนา 2 

 

สวนของผูถือหนวยลงทุนในกองทุนรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เปนเงินลงทุนของผูถือหนวย
ลงทุนประเภท ก (ตราเปนเงินบาท) ซึ่งไดรับการคํ้าประกันการชําระโดยบริษัท ท้ังน้ี เงินปนผลท่ีพึงจายแกผูถือ
หนวยลงทุนประเภทดังกลาวคํานวณข้ึนจากอัตรารอยละของมูลคาสุทธิตอหนวยครั้งลาสุดตามท่ีกลาวไวใน
สัญญาผูถือหนวยลงทุน 
 

วงเงินกูยืมท่ียังไมไดใช 
 

กลุมบริษัทและบริษัทมีวงเงินกูยืมท่ียังไมไดใช ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 เปนจํานวนเงินรวม 3,710  ลานบาท
และ 1,636 ลานบาท ตามลําดับ (2551: 6,392 ลานบาท และ 2,120 ลานบาท ตามลําดับ) 
 

    งบการเงินรวม 

    2552 2551 

  (พันบาท) 

ครบกําหนดภายในหนึ่งป     62,000 62,000 
ครบกําหนดหลังจากหน่ึงป แตไมเกินหาป   217,000 279,000 

รวม    279,000 341,000 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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18 สํารองการค้ําประกัน 
 

สํารองการคํ้าประกันเปนการคํ้าประกันรายไดคาเชาภายใตสัญญาเชาอาคารส่ิงปลูกสรางท่ีบริษัทและบริษัทยอย
แหงหน่ึงใหแกกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา โดยมียอด
คงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ดังน้ี 

 

รายการเคลื่อนไหวของสํารองการคํ้าประกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดังน้ี 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2552 2551 2552 2551 

  (พันบาท) 

สํารองการคํ้าประกันระยะสั้น  88,930 14,200 44,620 7,
สํารองการคํ้าประกันระยะยาว  106,874 64,540 53,616 32,376
รวม  195,804 78,740 98,236 39

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2552 2551 2552 2551 

  (พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 มกราคม  78,740 - 39,500 - 
เพิ่มข้ึน  156,000 78,740 78,270 39,50
ใชไป  (38,936) - (19,534) - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  195,804 78,740 98,236 39,50



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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19 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 

 

20 ทุนเรือนหุน 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551 

  (พันบาท) 

เงินปนผลของผูถือหนวยลงทุน      
   ในกองทุนรวมคางจาย  4,523 6,554 - - 
เจาหน้ีคาซ้ืออาคารและอุปกรณ  389,674 400,236 296,467 87,964 
คาเชาคางจาย - กองทุนรวม 4 32,500 18,463 36,667 36,667 
คาใชจายคางจาย  354,878 301,219 71,304 42,416 
เจาหน้ีอื่น  21,918 26,769 17,150 19,712 
รายไดคาบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี  45,999 46,826 31,527 36,161 
เงินมัดจํา  120,641 114,226 42,499 14,136 
เงินประกันผลงาน  278,562 252,011 145,635 99,138 
อื่น ๆ  105,761 84,921 52,937 26,188 

รวม  1,354,456 1,251,225 694,186 362,382 

 มูลคาหุน 2552  2551 
 ตอหุน จํานวนหุน จํานวนเงิน จํานวนหุน จํานวนเงิน 

 (บาท) (พันหุน / พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน      

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 

      
ทุนที่ออกและชาํระแลว      

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  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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21 สวนเกินทุนและสํารอง 
 

สวนเกินมูลคาหุน 
 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุนสูง
กวามูลคาหุนท่ีจดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้ต้ังเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกิน
มูลคาหุนนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 
 

การตีราคาและการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรม 
 

สวนเกินทุนจากการตีราคาและการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมท่ีบันทึกไปยังสวนของผูถือหุน รวมผลสะสม
ของสวนเกินจากการตีราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และการเปลี่ยนแปลงสุทธิในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน
ในหลักทรัพยเผื่อขายจนกระท่ังมีการจําหนายเงินลงทุนนั้น 
 

สํารองตามกฎหมาย 
 

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



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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22 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 

บริษัทและบริษัทยอยไดนําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจ รูปแบบหลักในการรายงานสวน
งานธุรกิจพิจารณาจากระบบการบริหาร การจัดการและโครงสรางการรายงานทางการเงินภายในของบริษัทและ
บริษัทยอยเปนเกณฑในการกําหนดสวนงาน 
 

ผลได (เสีย) สินทรัพยและหน้ีสินตามสวนงาน รวมรายการท่ีเก่ียวของโดยตรงกับสวนงาน หรือท่ีสามารถปน
สวนใหกับสวนงานไดอยางสมเหตุสมผล รายการท่ีไมสามารถปนสวนไดสวนใหญประกอบดวย ดอกเบ้ียหรือ
เงินปนผลท้ังสวนของสินทรัพยและรายได เงินใหกูยืมท่ีมีดอกเบ้ีย เงินกูยืมและดอกเบ้ียจาย และสินทรัพยและ
คาใชจายของกิจการโดยรวม 
 

สวนงานธุรกิจ 
 

บริษัทและบริษัทยอยเสนอสวนงานธุรกิจท่ีสําคัญ ดังน้ี 
 

สวนงาน 1  สวนงานโรงแรม 
สวนงาน 2  สวนงานการขายอาหารและไอศกรีม 
 

สวนงานภูมิศาสตร 
 

บริษัทและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเทาน้ัน ดังน้ันฝายบริหารจึงพิจารณาวา บริษัทและบริษัท
ยอยมีสวนงานภูมิศาสตรเพียงสวนงานเดียว 
 
 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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ขอมูลเกี่ยวกับผลได (เสีย) และฐานะการเงินตามสวนงานธุรกิจ 

     สวนงานการขาย  รวมสวนงาน  ตัดรายการ   
 สวนงานโรงแรม  อาหารและไอศครีม  ที่ดําเนินอยู  ระหวางกัน  รวม 
 2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551 

 (ลานบาท) 
รายได 3,728 3,363 4,621 4,746 8,349 8,109 (72) (85) 8,277 8,024 

ดอกเบี้ยรับ 220 248 1 1 221 249 (209) (245) 12 4 

รายไดอื่น 506 639 32 49 538 688 (291) (509) 247 179 

รวมรายได 4,454 4,250 4,654 4,796 9,108 9,046 (572) (839) 8,536 8,207 
           

ตนทุนขาย 1,544 1,333 2,368 2,413 3,912 3,746 (72) (85) 3,840 3,661 

คาใชจายในการบริหาร 735 707 1,603 1,627 2,338 2,334 (176) (188) 2,162 2,146 

คาใชจายอื่น 1,813 1,481 501 515 2,314 1,996 (110) (294) 2,204 1,702 

รวมคาใชจาย 4,092 3,521 4,472 4,555 8,564 8,076 (358) (567) 8,206 7,509 
           

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุน 125 16 - - 125 16 - - 125 16 

กําไร (ขาดทุน) กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได           487 745 182 241 669 986 (214) (272) 455 714 

ตนทุนทางการเงิน (410) (357) (5) (5) (415) (362) 209 245 (206) (117)

ภาษีเงินได (95) (118) (55) (81) (150) (199) - - (150) (199)

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป (18) 270 122 155 104 425 (5) (27) 99 398
           

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธ ิ 11,452 9,493 771 943 12,223 10,436 19 21 12,242 10,457 

รวมสินทรัพย 30,867 27,541 1,630 1,852 32,497 29,393 (12,680) (11,752) 19,817 17,641 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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23 รายไดอื่น 

 

24 คาใชจายผลประโยชนตอบแทนพนักงาน 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2552 2551 2552 2551 

  (พันบาท) 

ดอกเบ้ียรับ  11,927 3,594 144,751 184,932 
รายไดคาบริหารจัดการ  57,473 44,092 206,023 166,020 
คาเชารับ  6,501 4,985 4,740 4,740 
ตัดจําหนายรายไดรับลวงหนารอตัดบัญชี 114,612 40,943 50,333 13,376 
เงินสนับสนุน  10,060 15,793 - - 
กําไรจากการตีราคาสินทรัพย - สุทธิ  - 3,074 - - 
อื่น ๆ  58,786 70,031 8,844 4,868 

รวม  259,359 182,512 414,691 373,936 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2552 2551 2552 2551 

  (พันบาท) 

ผูบริหาร      

เงินเดือนและคาแรง  27,915 26,813 27,915 26,813 
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  1,542 1,486 1,542 1,486 
อื่น ๆ  14,782 15,542 14,362 15,122 

  44,239 43,841 43,819 43,421 

พนักงานอื่น      

เงินเดือนและคาแรง  1,201,416 1,168,722 244,183 204,689 
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  19,793 15,879 12,480 12,139 
อื่น ๆ  551,456 529,024 133,342 124,675 

  1,772,665 1,713,625 390,005 341,503 

รวม  1,816,904 1,757,466 433,824 383,924 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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กลุมบริษัทไดจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของกลุมบริษัทบนพ้ืนฐานความสมัครใจของ
พนักงานในการเปนสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจายเงินสะสมในอัตรารอยละ/5/ถึง อัตรารอยละ 10 ของ
เงินเดือนทุกเดือน และกลุมบริษัทจายสมทบในอัตรารอยละ.5.ถึงรอยละ 10 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้ไดจดทะเบียนเปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามขอกําหนดของกระทรวงการคลังและ
จัดการกองทุนโดยผูจัดการกองทุนท่ีไดรับอนุญาต 

 

25 ตนทุนทางการเงิน 

 

คาใชจายทางการเงินบันทึกเปนตนทุนของสินทรัพยระหวางกอสรางในอัตรารอยละ 3.54 ถึงรอยละ 4.31 (2251: 
รอยละ 4.14 ถึงรอยละ 5.25) ตอป 
 

26 กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 
 

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 คํานวณจากกําไรสําหรับปท่ีเปน
สวนของผูถือหุนของบริษัทและจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวระหวางปโดยแสดงการคํานวณดังน้ี 

 

  งบการเงินร งบการเงินเฉพาะกิจการ
 หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551 
  (พันบาท) 
ดอกเบ้ียจาย      
 กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 4 - - 59,882 51,285 
 สถาบันการเงินและเจาหน้ีหุนกู  257,420 221,281 182,373 190,754 
เงินปนผลผูถือหนวยลงทุนในกองทุนรวม 14,832 58,097 - - 

  272,252 279,378 242,255 242,039 
หัก  สวนท่ีบันทึกเปนตนทุนของ
 สินทรัพย 

 
(66,137) (161,763) (65,965) (43,439) 

สุทธ ิ  206,115 117,615  176,290  198,600 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2552 2551 2552 2551 

  (ลานบาท / ลานหุน) 

กําไรที่เปนสวนของผูถือหุนของบริษัท  53 346 164 490 

จํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว  1,350 1,350 1,350 1,350 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาท)   0.04  0.26  0.12  0.36 
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27 เงินปนผล 
 

ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัท เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2552 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไร
เปนเงินปนผล ในอัตราหุนละ 0.10 บาท เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 135.0 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผู
ถือหุนในระหวางป 2552 
 

ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัท เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2551 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไร
เปนเงินปนผล ในอัตราหุนละ 0.13 บาท เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 175.5 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผู
ถือหุนในระหวางป 2551 
 

28 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
 

วิธีการบันทึกรายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน 
 

ในระหวางไตรมาสท่ีสองของป 2552 กลุมบริษัทไดเปลี่ยนวิธีการบันทึกรายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานจาก
วิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชาเปนเกณฑอื่นท่ีเปนระบบ กลาวคือ วิธีเสนตรงปรับดวยอัตราทบตนคงท่ีตอป 
เนื่องจากผูบริหารเห็นวาวิธีการดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงประโยชนท่ีกลุมบริษัทไดรับตลอดอายุสัญญาเชาของ
สัญญาดังกลาวไดอยางเหมาะสมกวา กลุมบริษัทไดเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติทางบัญชีดังกลาวต้ังแตวันท่ีเริ่มตน
ของสัญญาเปนตนไป  
 

 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวขางตนมีดังน้ี 
 

   งบการเงินรวม 
     2552  2551 
 (พันบาท) 

สิทธิการเชา (คาเชาจายลวงหนา)        

ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 1 มกราคม  
   กอนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  

 
 

 
324,231 

 
364,455 

คาเชาจายลดลง (เพ่ิมข้ึน)     2,804  (19,370) 
กลับรายการบัญชีคาเชาคางจายกับสิทธิการเชา     (25,985)  - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม  
   หลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  

 
 

 
301,050 

 
345,085 
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   งบการเงินรวม 
     2552  2551 
 (พันบาท) 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น        

ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 1 มกราคม  
   กอนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  

 
 

 
1,277,210 

 
949,807 

กลับรายการบัญชีคาเชาคางจายกับสิทธิการเชา     (25,985)  - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม  
   หลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  

 
 

 
1,251,225 

 
949,807 

 

กําไรสะสม        
ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 1 มกราคม  
   กอนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  

 
 

 
1,656,529 

 
1,532,986 

คาเชาจายลดลง (เพ่ิมข้ึน)     2,804  (19,370) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม  
   หลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  

 
 

 
1,659,333 

 
1,513,616 

 

กําไรสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม        
กําไรสําหรับปกอนการเปลี่ยนแปลง 
   นโยบายการบัญชี  

 
 

 
53,094

 
323,823 

คาเชาจายลดลง     -  22,174 

กําไรสําหรับปหลังการเปลี่ยนแปลง 
   นโยบายการบัญชี  

 
 

 
53,094

 
345,997 

กําไรตอหุนเพ่ิมขึ้น (บาท)     -  0.02 
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29 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางดานการเงิน 
 

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียและจากการไมปฏิบัติ
ตามขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา กลุมบริษัทไมมีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินท่ีเปนตราสาร
อนุพันธ เพ่ือการเก็งกําไรหรือการคา  
 

การจัดการความเสี่ยงเปนสวนท่ีสําคัญของธุรกิจของกลุมบริษัท กลุมบริษัทมีระบบในการควบคุมใหมีความ
สมดุลของระดับความเส่ียงท่ียอมรับได โดยพิจารณาระหวางตนทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตนทุนของการ
จัดการความเส่ียง ฝายบริหารไดมีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเส่ียงของกลุมบริษัทอยางตอเนื่อง
เพื่อใหมั่นใจวามีความสมดุลระหวางความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย 
 

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบ้ีย
ในตลาด ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุมบริษัท  กลุมบริษัทมีความเส่ียงดานอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูยืมระยะส้ันและระยะยาวจากสถาบันการเงิน บริษัทไมไดใชเครื่องมือทางการเงินเพ่ือ
จัดการกับความเสี่ยงน้ี 
 

ความเสี่ยงจากเงินตราตางประเทศ 
 

กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจหลักเปนเงินบาท บริษัทไมมีความเส่ียงท่ีเปนสาระสําคัญจากเงินตราตางประเทศ 
 

ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ 
 

ความเส่ียงทางดานสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคาหรือคูสัญญาไมสามารถชําระหน้ีแกกลุมบริษัท ตามเงื่อนไขท่ี 
ตกลงไวเมื่อครบกําหนด 
 

ฝายบริหารไดกําหนดนโยบายทางดานสินเช่ือเพื่อควบคุมความเส่ียงทางดานสินเช่ือดังกลาวโดยสมํ่าเสมอ  โดย
การวิเคราะหฐานะทางการเงินของลูกคาทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดับหนึ่งๆ ณ วันท่ีรายงานไมพบวามีความ
เสี่ยงจากสินเช่ือท่ีเปนสาระสําคัญ ความเส่ียงทางดานสินเช่ือแสดงไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงิน
แตละรายการในงบดุล 
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ความเสี่ยงจากสภาพคลอง 
 

กลุมบริษัทมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสดใหเพียงพอตอการดําเนินงานของกลุมบริษัท และเพื่อทําใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด
ลดลง 
 

การกําหนดมูลคายุติธรรม 
 

นโยบายการบัญชีและการเปดเผยของกลุมบริษัทกําหนดใหมีการกําหนดมูลคายุติธรรมท้ังสินทรัพยและหน้ีสิน
ทางการเงินและไมใชทางการเงิน มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย
หรือชําระหน้ีสินกัน ในขณะท่ีท้ังสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน และสามารถตอรองราคา
กันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูท่ีไมมีความเก่ียวของกัน วัตถุประสงคของการวัดมูลคาและ/หรือการ
เปดเผยมูลคายุติธรรมถูกกําหนดโดยวิธีตอไปนี้ ขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับสมมติฐานในการกําหนดมูลคายุติธรรมถูก
เปดเผยในหมายเหตุท่ีเกี่ยวของกับสินทรัพยและหน้ีสินนั้นๆ 
 

มูลคายุติธรรมของลูกหนี้การคาและลูกหนี้ระยะส้ันอื่นๆ และเจาหน้ีเปนมูลคาท่ีใกลเคียงกับราคาท่ีบันทึกใน
บัญชี 
 

มูลคายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงินท่ีไมใชตราสารอนุพันธ ซึ่งพิจารณาเพ่ือความมุงหมายในการเปดเผยในงบ
การเงิน คํานวณจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตของเงินตนและดอกเบ้ีย ซึ่งคิดลดโดยใชอัตรา
ดอกเบ้ียในทองตลาด ณ วันท่ีรายงาน 
 

มูลคายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงิน พรอมท้ังมูลคาตามบัญชีตามท่ีปรากฏในงบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลคา  มูลคา  มูลคา  มูลคา 
 ยุติธรรม  ตามบัญชี  ยุติธรรม  ตามบัญชี 
ป 2552 (พันบาท) 

หุนกู 2,632,293  2,600,000  2,632,293  2,600,000 
เงินกูยืมระยะยาว 3,506,243  3,727,600  941,342  1,000,000 
สวนของผูถอืหนวยลงทุนในกองทุนรวม 283,602  279,000  -  - 
หนี้สินภายใตสัญญาขายฝาก -  -  372,799  366,750 

รวม 6,422,138  6,606,600  3,946,434  3,966,750 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลคา  มูลคา  มูลคา  มูลคา 
 ยุติธรรม  ตามบัญชี  ยุติธรรม  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 
สวนของผูถอืหนวยลงทุนในกองทุนรวม 361,117  341,000  -  - 
หนี้สินภายใตสัญญาขายฝาก -  -  474,694  448,250 

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

การบริหารจัดการสวนทุน 
 

นโยบายของคณะกรรมการคือการดํารงฐานเงินทุนท่ีแข็งแกรงเพ่ือรักษาความเช่ือมั่นของผูลงทุน เจาหน้ี และ
ตลาด และเพ่ือการดําเนินงานทางธุรกิจอยางตอเนื่องในอนาคต คณะกรรมการเฝาติดตามผลตอบแทนจากเงิน
ลงทุน และระดับการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญ 
 

30 สัญญาระยะยาว 
 

สัญญาเชาระยะยาว 
 

บริษัทยอย 
 

เมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม 2528 บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด (“CHBR”)ไดทําสัญญาเชาท่ีดิน อาคาร        
โรงแรมและทรัพยสินของโรงแรมรถไฟหัวหินกับการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) เปนเวลา 30 ป สิ้นสุดวันท่ี 
15 มกราคม 2559 สัญญาเชาน้ีสามารถตอสัญญาออกไปไดโดยอัตโนมัติอีก 3 ป 4 เดือน และมีสิทธิท่ีจะตออายุ
สัญญาไดอีก.2.ครั้ง ๆ ละ.15.ป CHBR จะตองจายคาเชาตามจํานวนเงินท่ีระบุไวในสัญญาเริ่มต้ังแตวันท่ี  
15 มกราคม 2529 
 

ภายใตเงื่อนไขของสัญญา CHBR จะตองโอนกรรมสิทธิในอาคารและส่ิงปลูกสรางท่ี CHBR เปนผูจัดหาเพ่ิมเติม
รวมท้ังสวนท่ีติดต้ังเพ่ิมเติมใหแก รฟท. 
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สัญญาสิทธิ 
 

บริษัทยอย 
 

ในเดือนกันยายน 2546 บริษัท บี - อาร (ไทยแลนด) จํากัด (“BRT”) ไดตกลงทําสัญญาสิทธิกับบริษัท บาสก้ิน-
รอบบ้ินส อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (“BRINT”) เปนระยะเวลา 20 ป เริ่มต้ังแตวันท่ี 22 กันยายน 2546 BRINT ได
อนุมัติให BRT ไดรับสิทธิในการดําเนินการ และเครื่องหมายการคา ซึ่ง BRT ตองใชในการดําเนินการผลิต จัด
จําหนาย และ การตลาดของผลิตภัณฑในพ้ืนท่ี โดย BRT ตองจายคาสิทธิและคาใหความชวยเหลือทางดาน
เทคนิคเปนจํานวนเงินตามท่ีระบุในสัญญา โดยมีสาระสําคัญตอไปนี้ 
 

- เม่ือวันท่ี.12.มิถุนายน 2552 BRT ไดยกเลิกการทําสัญญาสิทธิในการเปนผูจัดจําหนายและพัฒนาสินคาใน
ประเทศกับ BRINT โดยใหมีผลภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2552  

 

- ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 BRT ไดตัดจําหนายคาสิทธิบัตรและเครื่องหมายการคา เปนจํานวนเงิน 23.1  

ลานบาทในงบกําไรขาดทุนรวม 
 

- ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด ไดตัดจําหนายเงินมัดจํา สิทธิการเชา 
สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณเนื่องจากการยกเลิกสัญญาดังกลาว เปนจํานวนเงิน 18 ลานบาทในงบ
กําไรขาดทุนรวม และตั้งคาเผื่อการปดสาขา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 เปนจํานวนเงิน 3.9 ลานบาทในงบ
ดุลรวม 

 

เม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม 2546 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) ไดทําสัญญารับโอนสิทธิภายใต
สัญญาพัฒนา สัญญาสิทธิ และสัญญาเครื่องหมายการคากับบริษัท ฟูด โนเวลต้ีส จํากัด และบริษัทตางประเทศ
แหงหน่ึง ซึ่งบริษัทตางประเทศดังกลาวไดอนุมัติให CRGไดรับสิทธิเครื่องหมายการคา สิทธิประโยชน สิทธิใน
การพัฒนา สิทธิในการเปนผูจัดต้ังและสิทธิในการดําเนินงานรานขายขนมอบและเครื่องด่ืมภายใตช่ือ “AUNTIE 
ANNE’S” ตามเงื่อนไขของสัญญา CRG ตองจายคาธรรมเนียมในการพัฒนา และคาสิทธิแรกเริ่มสําหรับทุกๆ 
รานคาท่ีเปดใหม  นอกจากน้ี CRG ตองจายคาสิทธิและคาโฆษณาในอัตรารอยละท่ีตกลงกันตามยอดขาย  สัญญา
นี้มีผลบังคับใชจนถึงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2555 
 

เม่ือวันท่ี 20 มกราคม 2547 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) ไดทําสัญญารับโอนสิทธิภายใต
สัญญาสิทธิกับบริษัท ไทยแฟรนไชซ่ิง จํากัด และบริษัท ดัสกินส จํากัด ซึ่งต้ังตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุนโดย
อนุญาตใหบริษัทเปนผูดําเนินกิจการรานคา ภายใตเครื่องหมายการคา ‘มิสเตอรโดนัท’ ในประเทศไทย เพื่อเปน
การตอบแทนสิทธิดังกลาว CRG ตกลงจะจายคาธรรมเนียมสิทธิเปนรายเดือนตามอัตรารอยละท่ีระบุในสัญญา 
สัญญามีผลบังคับใชจนถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2561 
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ในเดือนพฤษภาคม 2547 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) ไดทําสัญญาสิทธิกับบริษัทใน
ประเทศแหงหน่ึง โดยบริษัทดังกลาวอนุญาตให CRG เปนผูดําเนินกิจการรานคาภายใตเครื่องหมายการคา “พิซ
ซา ฮัท” และ “เค เอฟ ซี” สัญญาน้ีมีผลบังคับใชเปนเวลา 10 ป นับจากวันท่ีแตละรานภายใตเครื่องหมายขางตน
เปดดําเนินการ/CRG/สามารถตออายุสัญญาสิทธิของแตละรานไดอีก 10 ป โดยทําหนังสือแจงลวงหนากอน
สัญญาหมดอายุ 12 - 18 เดือน  เพ่ือเปนการตอบแทนสิทธิดังกลาว CRG ตกลงจายคาธรรมเนียมตางๆ ตามท่ีระบุ
ในสัญญา บริษัทตองปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขตามท่ีระบุไวในสัญญา โดยมีสาระสําคัญตอไปนี้ 
 

- ในเดือนสิงหาคม 2547 CRG ไดรับหนังสือแจงการโอนสิทธิจากบริษัทในประเทศดังกลาว ผูซึ่งได
มอบหมายการเปนเจาของสิทธิท้ังหมดตามสัญญาขางตนใหแกบริษัทในประเทศอีกแหงหน่ึงซ่ึงเปนผูรับ
โอนสิทธิ  การเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลบังคับต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2547 

 

- ตอมาในเดือนเมษายน 2552 CRG ไดขายสินทรัพยท่ีใชในการประกอบธุรกิจภายใตเครื่องหมายการคา 
“พิซซา ฮัท” ใหกับบริษัทผูรับโอนสิทธิ 

 

- ผลจากการทําสัญญาซ้ือขายดังกลาว CRG ตกลงท่ีจะยกเลิกสัญญาสิทธิภายใตเครื่องหมายการคา “พิซซา 
ฮัท” ในเดือนพฤษภาคม 2552 เปนผลใหบริษัทหยุดดําเนินกิจการรานคาภายใตเครื่องหมายการคา “พิซ
ซา ฮัท” ต้ังแตวันนั้นเปนตนมา 

 

ในเดือนพฤศจิกายน 2550 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) ไดทําสัญญาสิทธิกับบริษัท
ตางประเทศเหงหน่ึง เปนระยะเวลา 10 ป โดยบริษัทดังกลาวอนุญาตให CRG ไดรับสิทธิในการพัฒนา สิทธิ
ดําเนินธุรกิจภายใตทรัพยสินทางปญญา สิทธิเครื่องหมายการคาและสิทธิในการใหผูรับสิทธิตอดําเนินงาน
รานอาหารภายในประเทศไทยภายใตช่ือ “ Pepper Lunch” เพื่อเปนการตอบแทนสิทธิดังกลาว CRG ตกลงจาย
คาธรรมเนียมตางๆ ตามท่ีระบุในสัญญา บริษัทตองปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญา  
 

ในเดือนพฤศจิกายน 2551 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) ไดทําสัญญาสิทธิกับบริษัท
ตางประเทศแหงหน่ึง เปนระยะเวลา 20 ป โดยบริษัทดังกลาวอนุญาตให CRG ไดรับสิทธิในการดําเนินธุรกิจ
ภายใตทรัพยสินทางปญญา สิทธิเครื่องหมายการคาและสิทธิในการใหผูรับสิทธิตอดําเนินงานรานคา
ภายในประเทศภายใตช่ือ “Beard Papa” เพื่อเปนการตอบแทนสิทธิดังกลาว CRG ตกลงจายคาธรรมเนียมตางๆ 
ตามท่ีระบุในสัญญา CRG ตองปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญา 
 

ในเดือนธันวาคม 2552 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) ไดทําสัญญาสิทธิเฉพาะสาขากับ
บริษัทตางประเทศแหงหน่ึง เปนระยะเวลา 10 ป โดยบริษัทดังกลาวอนุญาตให CRG ไดรับสิทธิในการดําเนิน
ธุรกิจภายใตสิทธิเครื่องหมายการคาภายในประเทศภายใตช่ือ “CHABUYA Tonkotsu Ramen CHABUTON” 
เพื่อเปนการตอบแทนสิทธิดังกลาว CRG ตกลงจายคาธรรมเนียมตางๆตามท่ีระบุในสัญญา CRG ตองปฏิบัติตาม
ขอกําหนดและเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญา 
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ในเดือนธันวาคม 2552 บริษัทไดทําสัญญาสิทธิกับบริษัทตางประเทศแหงหน่ึง เปนระยะเวลา 20 ป โดยบริษัท
ดังกลาวอนุญาตใหบริษัทไดรับสิทธิแตเพียงผูเดียวในการพัฒนา สิทธิดําเนินธุรกิจภายใตทรัพยสินทางปญญา 
สิทธิเครื่องหมายการคา เพ่ือดําเนินงานรานคาภายในประเทศไทย ภายใตช่ือ “Cold Stone Creamery” เพื่อเปนการ
ตอบแทนสิทธิดังกลาว บริษัทตกลงจายคาธรรมเนียมตางๆตามท่ีระบุในสัญญา บริษัทตองปฏิบัติตามขอกําหนด
และเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญา   
 

31 ภาระผูกพันที่มกีับบุคคลหรือกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 
 (พันบาท) 

ภาระผูกพันรายจายฝายทุน        

สัญญาท่ียังไมไดรับรู        
ท่ีดิน -  34,300  -  34,300 
การกอสรางโรงแรม 1,165,762  1,791,636  393,775  1,047,381 

รวม 1,165,762  1,825,936  393,775  1,081,681 
       

ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงานและคาบริการ      

ของบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด      

ภายในระยะเวลาหน่ึงป 81,709  96,339  -  - 
ระยะเวลามากกวาหน่ึงปถึงหาป 58,204  72,551  -  - 
ระยะเวลามากกวาหาป 4,037  4,240  -  - 

รวม 143,950  173,130  -  - 
 

32 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2553 อนุมัติมติท่ีสําคัญดังน้ี 
 

- อนุมัติการประกาศจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2552 จํานวน 0.05 บาทตอหุน รวมเปนเงิน
ท้ังส้ิน 67.5 ลานบาท 

 

- อนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูระยะเวลา 3 ป 7 เดือน จํานวน 1,000 ลานบาท ในวันท่ี 25 กุมภาพันธ 
2553 โดยมีอัตราดอกเบ้ีย MLR ลบรอยละ 3  
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33 มาตรฐานการบัญชีไทยทีย่ังไมไดใช 
 

กลุมบริษัทยังไมไดใชมาตรฐานการบัญชีท่ีปรับปรุงใหมท่ีเกี่ยวของกับบริษัทดังตอไปนี้ ณ วันท่ีรายงาน 
เนื่องจากยังไมมีการบังคับใช  มาตรฐานการบัญชีท่ีปรับปรุงใหมนี้กําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม ในปดังตอไปนี้ 
 

มาตรฐานการบัญชี เรื่อง 
ปท่ีมีผล 
บังคับใช 

   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2552)   การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ี
เกี่ยวของกัน (ฉบับ 47 เดิม) 

2554 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน  2554 
 

ขณะน้ีผูบริหารกําลังพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชมาตรฐานการบัญชีท่ีปรับปรุงใหมดังกลาวตอ
งบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

34 การจัดประเภทรายการใหม 
 

รายการในงบการเงินของป 2551 บางรายการไดจัดประเภทใหมใหสอดคลองกับรายการในงบการเงินของ         
ป 2552 ดังน้ี 

 2551 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  

 
 

กอนจัด
ประเภท
ใหม 

 
 
 

 
จัดประเภท

ใหม 

 
 
 

หลังจัด
ประเภท
ใหม 

 
 
 

กอนจัด
ประเภท
ใหม 

 
 
 

 
จัดประเภท

ใหม 

 
 
 

หลังจัด
ประเภท
ใหม 

  (พันบาท) 
งบดุล             

สิทธิการเชา  406,548 (105,497) 301,051 - - - 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  706,665 105,497 812,162 - - - 
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น  81,786 (78,740) 3,046 39,500 (39,500) - 
สํารองการคํ้าประกันระยะสั้น - 14,200 14,200 - 7,124 7,124 
สํารองการคํ้าประกันระยะยาว - 64,540 64,540 - 32,376 32,376 

   - - 

การจัดประเภทรายการใหมนี้ เนื่องจากผูบริหารเห็นวามีความเหมาะสมกับธุรกิจของกลุมบริษัทมากกวา 


