
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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หมายเหตุ สารบัญ 
 

1 ขอมูลท่ัวไป 
2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
3 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
4 รายการที่เกิดข้ึนและยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
6 ลูกหนี้การคา 
7 สินคาคงเหลือ 
8 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 
9 เงินลงทุนในบริษัทยอย  
10 เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการที่ควบคุมรวมกัน 
11 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
12 สินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงิน 
13 สิทธิการเชา 
14 ลิขสิทธิ์ซอฟทแวร 
15 คาความนิยม 
16 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 
17 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
18 สํารองการค้ําประกัน 
19 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
20 ทุนเรือนหุน 
21 สวนเกินทุนและสํารอง 
22 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
23 รายไดอื่น 
24 คาใชจายผลประโยชนตอบแทนพนักงาน 
25 คาใชจายตามลักษณะ  
26 ตนทุนทางการเงิน 
27 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน 
28 เงินปนผล 
29 เครื่องมือทางการเงิน 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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หมายเหตุ สารบัญ 
 

30 สัญญาระยะยาว 
31 ภาระผูกพันที่มีกับบุคคลหรือกจิการที่ไมเกี่ยวของกัน 
32 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน 
33 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมไดใช 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2554 
 

1 ขอมูลทั่วไป 
 

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนในประเทศไทย และที่อยู                
จดทะเบียนตั้งอยูเลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2533 
 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับโรงแรม  รายละเอียดของบริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกัน ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังนี้ 
 

   ประเทศที ่  บริษัทถือหุนรอยละ 
 ประเภทธุรกิจ  กิจการจัดตั้ง  2553  2552 

บริษัทยอยทางตรง       

เงินลงทุนในบรษิทัยอย       
บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จาํกัด  โรงแรม  ประเทศไทย  100.0 100.0 
บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จํากดั  โรงแรม  ประเทศไทย  100.0 100.0 
บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบยรีสอรท จาํกัด  โรงแรม  ประเทศไทย  100.0 100.0 
บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จาํกัด  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 จาํกดั ไมไดประกอบกิจการ  ประเทศไทย  100.0 100.0 
บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเมนท จํากดั โรงแรม  ประเทศไทย  100.0 100.0 
บริษัท เซ็นทาราอนิเตอรเนชั่นแนลแมนเนจเมนท จาํกัด ลงทุนในบริษัทอืน่และ

รับบริหารโรงแรม 
 ประเทศไทย  100.0 100.0 

บริษัท เอส. พี. เรยีลตี้ ลันตา บชี จํากัด ยังไมไดประกอบกิจการ ประเทศไทย  100.0 100.0 
บริษัท เอส. พี. เรยีลตี้ หาดฝรั่ง รีสอรท จํากัด ยังไมไดประกอบกิจการ ประเทศไทย  100.0 100.0 
บริษัท เอส. พี. เรยีลตี้ พัทยา บีช จาํกัด ยังไมไดประกอบกิจการ ประเทศไทย  100.0 100.0 
บริษัท เซ็นวารี เฮลตี้ สปา จํากัด ยังไมไดประกอบกิจการ  ประเทศไทย        100.0              - 
บริษัท เซ็นทรัล บางกอกคอนแวนชัน่และ 
     เอ็กซิบิชั่น จํากัด    

 
ยังไมไดประกอบกิจการ 

  
ประเทศไทย 

        
      100.0 

       
          - 

บริษัท เซ็นทาราไทยโฮเต็ลแมนเนจเม็นท จํากดั ยังไมไดประกอบกิจการ  ประเทศไทย        100.0           - 
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   ประเทศที ่  บริษัทถือหุนรอยละ 
 ประเภทธุรกิจ  กิจการจัดตั้ง  2553  2552 

บริษัทยอยทางตรง (ตอ)       

เงินลงทุนในกองทุนรวม       

กองทุนรวมไทยพัฒนา 2 ลงทุนใน  ประเทศไทย  23.83 23.83 

 อสังหาริมทรัพย      

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 ซี.เอส.ซี เวิลดไวด จํากัด 
(เดิมชื่อ บริษทั บ-ีอาร (ไทยแลนด) จํากัด)  

อาหารและเครื่องดื่ม  ประเทศไทย  100.0 100.0 

บริษัท เซ็นทรัลบริการซักรีด จํากดั ไมไดประกอบกิจการ  ประเทศไทย  100.0 100.0 
Centara Egypt for Hotels Managemnet Co.,Ltd ยังไมไดประกอบกิจการ  ประเทศอียิปต        100.0  - 
        

เงินลงทุนในกองทุนรวม        
กองทุนรวมไทยพัฒนา 2 ลงทุนใน  ประเทศไทย  0.09   0.09 
 อสังหาริมทรัพย     
      

กิจการที่ควบคุมรวมกัน      

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

* โดยการถือหุนทางตรงและทางออม 

 
2 เกณฑการจัดทาํงบการเงิน 

 
งบการเงินนี้นําเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศไทย และจัดทําเปนภาษาไทย งบการเงิน
ฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย 
 
งบการเงินนี้จัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท และมีการปดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให
แสดงเปนพันบาท ยกเวนที่ระบุไวเปนอยางอื่น งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคา
ทุนเดิม ยกเวนที่กลาวไวในนโยบายการบัญชี 
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งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดย          
สภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยท่ีเกี่ยวของ และจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปของประเทศไทย 
 
ระหวางป 2553 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศการจัดเลขระบุฉบับที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
ใหม ดังนี้ 
 
              ฉบับเดิม                      ฉบับใหม                                 เรื่อง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101  หนี้สงสัยจะสญูและหนี้สูญ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 102  การรับรูรายไดสําหรับธุรกิจสงัหาริมทรัพย 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 103  การเปดเผยขอมูลในงบการเงินของธนาคาร
และสถาบันการเงินที่คลายคลึงกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104  การบัญชีสําหรับการปรับโครงสรางหนี้ท่ีมี
ปญหา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้
และตราสารทุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 42 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106  การบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะ
ดานการลงทุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 48 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107  การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูล
สําหรับเครื่องมอืทางการเงิน 

 

กลุมบริษัทไดใชแมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) เพื่อจัดทําและนําเสนองบการเงิน ซึง่ออกโดยสภาวชิาชีพบัญชี
ระหวางป 2553 และมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 การใชแมบทการบัญชีท่ีปรับปรุงใหมนี้ไมมี
ผลกระทบที่เปนสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ในระหวางป 2553 สภาวิชาชพีบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งยังไมมีผล
บังคับในปจจุบันและไมไดมีการนํามาใชสําหรับการจัดทํางบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ไดออก
และปรับปรุงใหมเหลานี้ไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 33 
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ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชการ
ประมาณและขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่
เกี่ยวกับ สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางจากที่ประมาณไว 
 
ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีท่ีประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ไดรับผลกระทบ 
 
ขอมูลเกี่ยวกับการประมาณการความไมแนนอนและขอสมมติฐานที่สําคัญในการกําหนดนโยบายการบัญชี มี
ผลกระทบสําคัญตอการรับรูจํานวนเงินในงบการเงินซึ่งประกอบดวยหมายเหตุประกอบงบการเงินตอไปนี้ 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11  การประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18  สํารองการค้ําประกัน 
 

3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 

(ก) เกณฑในการจดัทํางบการเงินรวม 
 
งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของบริษัท และบริษัทยอย (รวมกนัเรียกวา “กลุมบริษัท”) และสวนไดเสีย
ของกลุมบริษัทในบริษัทรวม และกิจการที่ควบคุมรวมกัน 
 
บริษัทยอย 

บริษัทยอยเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของบริษัท  การควบคุมเกิดข้ึนเมื่อกลุมบริษัทมีอํานาจควบคุมท้ัง
ทางตรงหรือทางออมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการนั้น เพื่อไดมาซึ่งประโยชน
จากกิจกรรมของบริษัทยอย งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม นับแตวันที่มีการควบคุมจนถึง
วันที่การควบคุมสิ้นสุดลง นโยบายการบัญชีของบริษัทยอยไดถูกเปลี่ยนตามความจําเปนเพื่อใหเปนนโยบายเดียวกัน
กับของกลุมบริษัท 
 
แมวาบริษัทจะถือหุนในกองทุนรวมไทยพัฒนา 2 (“กองทุนรวม”) ท้ังทางตรงและทางออมอยูรอยละ 23.92 แต
บริษัทมีการควบคุมกองทุนรวมดังกลาว เนื่องจากบริษัทมีอํานาจในการควบคุมและตัดสินใจในกองทุนรวมดังกลาว
ผานกรรมการลงทุน ดังนั้นจึงถือวากองทุนรวมดังกลาวเปนบริษัทยอย 
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บริษัทรวม 

บริษัทรวมเปนกิจการที่กลุมบริษัทมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญโดยมีอํานาจเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
นโยบายทางการเงินและการดําเนินงานแตไมถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกลาว   การมีอิทธิพลอยาง 
มีนัยสําคัญถูกสันนิษฐานวามีอยู เมื่อกลุมบริษัทมีอํานาจในการออกเสียงในกิจการอื่นตั้งแตรอยละ 20 ถึง  
รอยละ 50 งบการเงินรวมของกลุมบริษัทไดรวมสวนแบงรายได คาใชจาย และ การเคลื่อนไหวของสวนของเจาของ
ของบริษัทรวม นับจากวันที่มีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญจนถึงวันที่การมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญสิ้นสุดลง  เมื่อผล
ขาดทุนที่กลุมบริษัทไดรับปนสวนจากบริษัทรวมมีจํานวนเกินกวาเงินลงทุนในบริษัทรวม  เงินลงทุนจะถูกทอนลง
จนเปนศูนยและหยุดรับรูสวนผลขาดทุน  เวนแตกรณีท่ีกลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรืออนุมานหรือ
ยินยอมที่จะชําระภาระผูกพันของบริษัทรวม 
 
กิจการที่ควบคุมรวมกัน 

กิจการที่ควบคุมรวมกัน เปนกิจการที่กลุมบริษัทมีสวนรวมในการควบคุมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจตามที่ตกลงไวใน
สัญญา งบการเงินรวมของกลุมบริษัทไดรวมสวนแบงกําไรหรือขาดทุนของกิจการที่ควบคุมรวมกันตามวิธีสวนได
เสีย นับแตวันที่มีการรวมควบคุมจนถึงวันที่การรวมควบคุมสิ้นสุดลง เมื่อผลขาดทุนที่กลุมบริษัทไดรับปนจาก
กิจการที่ควบคุมรวมกันมีจํานวนเกินกวาเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกัน เงินลงทุนจะถูกทอนลงจนเปนศูนย
และหยุดรับรูสวนผลขาดทุน เวนแตกรณีท่ีกลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรืออนุมานหรือยินยอมที่จะชําระ
ภาระผูกพันของกิจการที่ควบคุมรวมกัน 
 
การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหวางกิจการในกลุม รวมถึงรายไดหรือคาใชจายท่ียังไมเกิดข้ึนจริงซึ่งเปนผลมาจาก
รายการระหวางกิจการในกลุม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม  กําไรที่ยังไมเกิดข้ึนจริงซึ่งเปนผลมาจาก
รายการกับบริษัทรวมถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเทาท่ีกลุมบริษัทมีสวนไดเสียในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น  ขาดทุนที่ยัง
ไมเกิดข้ึนจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจริง แตเทาท่ีเมื่อไมมีหลักฐานการดอยคาเกิดข้ึน 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 

 21

(ข) เงินตราตางประเทศ 
 
รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 
 
รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 
 
สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาจะบนัทึกในงบกําไรขาดทุน 
 
สินทรัพยและหนี้สินที่ไมเปนตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑราคา
ทุนเดิม แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 
 
กิจการในตางประเทศ   
 
รายไดและคาใชจายของกิจการในตางประเทศ  แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนที่ใกลเคียงกับอัตรา ณ 
วันที่เกิดรายการ 
 

(ค) เคร่ืองมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธ  
 
เครื่องมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธไดถูกนํามาใชเพื่อจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตรา
ดอกเบี้ยท่ีเกิดจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมจัดหาเงิน และกิจกรรมลงทุน เครื่องมือทางการเงินที่เปนตราสาร
อนุพันธไมไดมีไวเพื่อคา อยางไรก็ตาม ตราสารอนุพันธท่ีไมเขาเงื่อนไข การกําหนดใหเปนเครื่องมือปองกันความ
เสี่ยงถือเปนรายการเพื่อคา 
 

(ง) การปองกันความเสี่ยง 
 
การปองกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
 
ผลตางที่เกิดจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยรับรูและบันทึกโดยปรับปรุงกับดอกเบี้ยจายของเงินกูยืมท่ีไดรับการ
ปองกันความเสี่ยงนั้น 
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(จ) เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุน
ระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะตองชําระคืนเมื่อทวงถามถือเปนสวนหนึ่งของกิจกรรม
จัดหาเงินในงบกระแสเงินสด 
 

(ฉ) ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 
 
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจงหนี้หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณเกี่ยวกับการชําระหนี้ใน
อนาคตของลูกคา ลูกหนี้จะถูกตัดจําหนายบัญชีเมื่อทราบวาเปนหนี้สูญ 
 

(ช) สินคาคงเหลือ 
 
สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุน (วิธีเขากอน-ออกกอน) หรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา 
 
บริษัทยอยแหงหนึ่งท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไอศกรีม ตีราคาสินคาคงเหลือในราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ย
เคลื่อนท่ี) หรือมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา 
 
กลุมบริษัทตั้งคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง สําหรับสินคาท่ีเสื่อมคุณภาพ เสียหายและคางนาน 
 

(ซ) เงินลงทุน 
 
เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการที่ควบคุมรวมกัน 
 
เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการที่ควบคุมรวมกัน ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชี
โดยใชวิธีราคาทุน สวนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการที่ควบคุมรวมกัน ในงบการเงินรวมบันทึก
บัญชีโดยใชวิธีสวนไดเสีย 
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เงินลงทุนในตราสารทุน 
 
ตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดนอกเหนือจากที่ถือไวเพื่อคา หรือตั้งใจถือไวจนครบกําหนด 
จัดประเภทเปนเงินลงทุนเผื่อขาย  ภายหลังการรับรูมูลคาในครั้งแรก เงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลคายุติธรรม และ
การเปลี่ยนแปลงที่ไมใชผลขาดทุนจากการดอยคาบันทึกโดยตรงในสวนของผูถือหุน  สวนผลขาดทุนจากการดอยคา
รับรูในงบกําไรขาดทุน เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน จะรับรูผลกําไรหรือขาดทุนที่เคยบันทึกในสวนของผูถือหุน
โดยตรงเขาในงบกําไรขาดทุน   
 

(ฌ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 
สินทรัพยท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา  ยกเวนที่ดิน อาคาร
และอุปกรณท่ีแสดงดวยราคาที่ตีใหม ราคาที่ตีใหมหมายถึงมูลคายุติธรรมซึ่งกําหนดจากเกณฑการใชงานของ
สินทรัพยท่ีมีอยูจริง ณ วันที่มีการตีราคาใหมหักดวยคาเสื่อมราคาสะสมที่คํานวณจากมูลคายุติธรรม ณ วันนั้นและคา
เผื่อการดอยคาของสินทรัพย 
 
สินทรัพยท่ีเชา 
 
การเชาซึ่งกลุมบริษัทไดรับสวนใหญของความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสินที่เชานั้นๆ จัด
ประเภทเปนสัญญาเชาการเงิน อาคารและอุปกรณท่ีไดมาโดยทําสัญญาเชาการเงินบันทึกเปนสินทรัพยดวยมูลคา
ยุติธรรมหรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําท่ีตองจายตามสัญญาเชาแลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา  หักดวยคาเสื่อม
ราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา  คาเชาท่ีชําระจะแยกเปนสวนที่เปนคาใชจายทางการเงิน และสวนที่จะหัก
จากหนี้ตามสัญญา เพื่อทําใหอัตราดอกเบี้ยแตละงวดเปนอัตราคงที่สําหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน  คาใชจายทาง
การเงินจะบันทึกโดยตรงในงบกําไรขาดทุน 
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สินทรัพยท่ีตีราคาใหม 
 
การตีราคาใหมดําเนินการโดยผูประเมินอิสระอยางสม่ําเสมอพอ เพื่อใหมั่นใจวาราคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีไดรับ
การประเมินไมแตกตางอยางเปนสาระสําคัญจากมูลคายุติธรรม ณ วันที่รายงาน 
 
มูลคาของสินทรัพยสวนท่ีตีเพิ่มข้ึนจะบันทึกไปยังสวนของผูถือหุนภายใต “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” 
ยกเวนกรณีท่ีเคยประเมินมูลคาของสินทรัพยลดลงและรับรูขาดทุนในงบกําไรขาดทุนแลว จะบันทึกเฉพาะสวนที่ตี
มูลคาเพิ่มในครั้งหลังเกินกวาสวนท่ีเคยบันทึกมูลคาลดลงของสินทรัพยช้ินเดียวกัน ในกรณีท่ีมูลคาของสินทรัพย
ลดลงจากการตีราคาใหมจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนสําหรับมูลคาท่ีลดลงเฉพาะจํานวนที่ลดลงมากกวาสวนเกินทุน
จากการตีราคาสินทรัพยท่ีเคยบันทึกไวครั้งกอนในสวนของผูถือหุนของสินทรัพยช้ินเดียวกันนั้น คาเสื่อมราคาของ
สินทรัพยท่ีตีราคาใหมจะถูกหักจากบัญชีสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยภายใตสวนของผูถือหุน ในกรณีท่ีมี
การจําหนายสินทรัพยท่ีเคยตีราคาใหม สวนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยท่ีจําหนายจะโอนจากสวนของ         
ผูถือหุนไปยังงบกําไรขาดทุนและรวมในการคํานวณกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณสวนใหญของบริษัทและบริษัทยอยบางแหงบันทึกในราคาประเมิน โดยผูประเมินราคา
อิสระ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ีซื้อมาภายหลังการประเมินราคารวมทั้งท่ีดิน อาคารและอุปกรณของบริษัทยอยแหง
อื่น ๆ บันทึกในราคาทุน บริษัทและบริษัทยอยเหลานี้มีนโยบายที่จะประเมินราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณใหม เมื่อ
มีการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ีไดเคยมีการตีราคาใหมแลวอยางมีนัยสําคัญ 
 
คาเสื่อมราคา 
 
คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชงานโดยประมาณ
ของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยแสดงไดดังนี้ 
 
สวนปรับปรุงท่ีดิน  10 ป 
อาคารและสวนปรับปรุง 5 - 40 ป 
เครื่องจักรและอุปกรณ 5 - 10 ป 
เครื่องตกแตง ติดตั้งและเครื่องใชสํานักงาน 5 - 12.5 ป 
ยานพาหนะ 5 - 10 ป 
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อาคารและอุปกรณท่ีแสดงในราคาที่ตีเพิ่มตัดคาเสื่อมราคาโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานที่เหลืออยู สวน
ปรับปรุงอาคารเชาตัดคาเสื่อมราคาตามอายุของสัญญาเชา และเครื่องใชในการดําเนินกิจการโรงแรม ตัดจําหนายเปน
คาใชจายในงบกําไรขาดทุนในงวดบัญชีท่ีมีการตัดจําหนาย 
 
กลุมบริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพยท่ีอยูระหวางการกอสราง 
 

(ญ) สิทธิการเชา 
 
สิทธิการเชาแสดงดวยราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและขาดทุนจากการดอยคา 
 
คาตัดจําหนาย 
 
สิทธิการเชาตัดบัญชีเปนคาใชจายโดยวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญาเชาท่ีเหลืออยู  
 
สิทธิการเชาของบริษัท ตามสัญญาเชาชวงโรงแรมโซฟเทลเซ็นทาราแกรนด กรุงเทพฯ และของบริษัทยอยแหงหนึ่ง 
ตามสัญญาเชาชวงท่ีดินและอาคารโรงแรมเซ็นทรัลเวิลด ซึ่งเปนสัญญาเชาดําเนินงานตัดบัญชีเปนคาใชจายโดยวิธี
เสนตรงปรับดวยอัตราทบตนคงที่ตอป  
 

(ฎ) สินทรัพยไมมตัีวตน 
 
คาความนิยม 
 
คาความนิยมจากการรวมธุรกิจ ไดแกตนทุนการไดมาของสินทรัพยสุทธิท่ีระบุไดสวนที่เกินกวามูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยสุทธินั้น  คาความนิยมติดลบจากการรวมธุรกิจไดแกมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิท่ีระบุได สวนที่เกิน
กวาตนทุนการไดมาของสินทรัพยสุทธินั้น กลุมบริษัทไดมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับคาความนิยม 
ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 ดังนี้ 
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คาความนิยมท่ีไดมากอนวันที่ 1 มกราคม 2551 
คาความนิยมและคาความนิยมติดลบ แสดงในราคาทุน ณ วันที่เริ่มรับรูรายการและตัดจําหนายตามระยะเวลาที่คาด
วาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจเปนเวลา-10-ป ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 กลุมบริษัทหยุดตัดจําหนายคาความนิยม 
ยอดคงเหลือของคาความนิยมไดถูกทดสอบการดอยคาตามที่อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 (ฏ) คา
ความนิยมติดลบที่ยกยอดมาในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ถูกตัดรายการโดยการปรับปรุงกับกําไรสะสม
ท่ีไมไดจัดสรร ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 
 
คาความนิยมท่ีไดมาในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 
คาความนิยมวัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาสะสม คาความนิยมไดถูกทดสอบการดอยคาตามที่อธิบายใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 (ฏ) คาความนิยมติดลบรับรูทันทีในงบกําไรขาดทุน 
 
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น ๆ 
 
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นๆ ท่ีกลุมบริษัทซื้อมาและมีอายุการใชงานจํากัด แสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม
และขาดทุนจากการดอยคา สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นถูกตัดจําหนายและบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตาม
เกณฑระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจนับจากวันที่อยูในสภาพพรอมใชงาน  ระยะเวลาที่คาดวา
จะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจแสดงไดดังนี้ 
 
คาลิขสิทธิ์ซอฟทแวร 10 ป 
 

(ฏ)  การดอยคา 
 
ยอดสินทรัพยตามบัญชีของกลุมบริษัทไดรับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานวา มีขอบงช้ีเรื่องการดอยคาหรือไม  ใน
กรณีท่ีมีขอบงช้ีจะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยท่ีคาดวาจะไดรับคืน มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของคาความนิยมจะ
ถูกประมาณ ณ ทุกวันที่รายงานก็ตอเมื่อมีขอบงช้ีเรื่องการดอยคา 
 
ขาดทุนจากการดอยคารับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิด    
เงินสด สูงกวามูลคาท่ีจะไดรับคืน  ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในงบกําไรขาดทุน เวนแตเมื่อมีการกลับรายการการ
ประเมินมูลคาของสินทรัพยเพิ่มของสินทรัพยช้ินเดียวกันที่เคยรับรูในสวนของผูถือหุนและมีการดอยคาในเวลา
ตอมา ในกรณีนี้รับรูในสวนของผูถือหุน 
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เมื่อมีการลดลงในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งไดบันทึกในสวนของผูถือหุน และมีความ
ชัดเจนวาสินทรัพยดังกลาวมีการดอยคา  ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในสวนของผูถือหุนจะถูกบันทึกในงบกําไร
ขาดทุนโดยไมตองปรับกับยอดสินทรัพยทางการเงินดังกลาว  ยอดขาดทุนที่บันทึกในงบกําไรขาดทุนเปนผลตาง
ระหวางราคาทุนที่ซื้อกับมูลคายุติธรรมในปจจุบันของสินทรัพย  หักขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน
นั้นๆ ซึ่งเคยรับรูแลวในงบกําไรขาดทุน 
 
การคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 
 
มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงิน หมายถึง มูลคาจากการใชของสินทรัพยหรือ
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยหักตนทุนในการขายแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชของ
สินทรัพย  ประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึง
ภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบัน  ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีตอสินทรัพย  
สําหรับสินทรัพยท่ีไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื่น พิจารณามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนรวม
กับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดที่สินทรัพยนั้นมีความเกี่ยวของดวย 
 
การกลับรายการดอยคา 
 
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน จะถูกกลับรายการ   เมื่อมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนเพิ่มข้ึนใน
ภายหลัง  และการเพิ่มข้ึนนั้นสัมพันธโดยตรงกับขาดทุนจากการดอยคาท่ีเคยรับรู  สําหรับสินทรัพยทางการเงินที่
บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจําหนายและตราสารหนี้ท่ีจัดประเภทเปนหลักทรัพยเผื่อขาย การกลับรายการจะถูกบันทึก
ในงบกําไรขาดทุน  สวนสินทรัพยทางการเงินที่เปนตราสารทุนที่จัดประเภทเปนหลักทรัพยเผื่อขาย การกลับ
รายการจะถูกรับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน 
 
ขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมจะไมมีการปรับปรุงกลับรายการ ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยท่ี
ไมใชสินทรัพยทางการเงินอื่นๆ ท่ีเคยรับรูในงวดกอนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ท่ีออกรายงานวามีขอบงช้ีเรื่องการ
ดอยคาหรือไม  ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชในการคํานวณ
มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเทาท่ีมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกิน
กวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนาย เสมือนหนึ่งไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอย
คามากอน 
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(ฐ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
 
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกในมูลคายุติธรรมหักคาใชจายท่ีเกี่ยวกับการเกิดหนี้สิน  ภายหลังจากการ
บันทึกหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกตอมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย  ผลตางระหวางยอดหนี้เริ่มแรกและยอด
หนี้เมื่อครบกําหนดไถถอน จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุการกูยืมโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง 
 

(ฑ) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 
 
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นแสดงในราคาทุน 
 

(ฒ) ผลประโยชนพนักงาน 
 
ภาระหนี้สินตามโครงการสมทบเงินจะบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเมื่อเกิดข้ึน 
 

(ณ) ประมาณการหนี้สิน 
 
ประมาณการหนี้สินจะรับรูก็ตอเมื่อกลุมบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดข้ึนในปจจุบันหรือท่ีกอตัวข้ึนอันเปน
ผลมาจากเหตุการณจากอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไปเพื่อ
ชําระภาระหนี้สินดังกลาว  และสามารถประมาณจํานวนภาระหนี้สินไดอยางนาเชื่อถือ ถาผลกระทบดังกลาวมี
จํานวนที่เปนสาระสําคัญ ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจายในอนาคตโดยใชอัตรา
คิดลดในตลาดปจจุบันกอนคํานึงภาษีเงินได  เพื่อใหสะทอนจํานวนที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตาม
เวลาและความเสี่ยงท่ีมีตอหนี้สิน 
 

(ด) รายได 
 
รายไดท่ีรับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา 
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การขายสินคาและใหบริการ 
 
รายไดรับรูในงบกําไรขาดทุนเมื่อไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาท่ีมีนัยสําคัญไป
ใหกับผูซื้อแลว  และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาท่ีขายไปแลวนั้นหรือมีความไม
แนนอนที่มีนัยสําคัญในการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคาหรือใหบริการนั้น ไมอาจวัดมูลคาของ
จํานวนรายไดและตนทุนที่เกิดข้ึนไดอยางนาเชื่อถือ หรือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่จะตองรับคืนสินคา 
 
รายไดในกิจการโรงแรมจากคาหอง คาอาหารและเครื่องดื่ม และรายไดคาบริการอื่น บันทึกเปนรายไดเมื่อแขกเขา
พักในหอง มีการขายอาหารและเครื่องดื่มและเมื่อมีการใหบริการแลว 
 
รายไดในกิจการรานอาหารและเครื่องดื่มจากธุรกิจอาหาร บันทึกเปนรายไดเมื่อมีการขายอาหารและเครื่องดื่มใหกับ
ผูซื้อแลว 
 
ดอกเบี้ยรับและเงินปนผลรับ 
 
ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑคงคาง  เงินปนผลรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนในวันที่กลุมบริษัทมี
สิทธิไดรับเงินปนผล  
 

(ต) รายไดรอตัดบัญชี 
 
บริษัทและบริษัทยอยสองแหงรับรูรายไดคาธรรมเนียมบัตรสมาชิกรายปเปนรายไดโดยวิธีเสนตรงตามอายุของบัตร
สมาชิก 
 
บริษัทยอยบางแหงรับรูคาเชาและคาบริการและเงินสนับสนุนเปนรายไดรอตัดบัญชีและทยอยรับรูเปนรายไดโดยวิธี
เสนตรงตลอดอายุสัญญา 
 

(ถ) คาใชจาย 
 
สัญญาเชาดําเนินงาน 
 
รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา  
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รายจายภายใตสัญญาเชาชวงโรงแรมโซฟเทลเซ็นทาราแกรนด กรุงเทพฯ และสัญญาเชาชวงท่ีดินและอาคารโรงแรม
เซ็นทรัลเวิลด บันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงปรับดวยอัตราทบตนคงที่ตอป   
 
ประโยชนท่ีไดรับตามสัญญาเชาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเปนสวนหนึ่งของคาเชาท้ังสิ้นตามสัญญา คาเชาท่ีอาจ
เกิดข้ึนจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนในรอบบัญชีท่ีมีรายการดังกลาว 
 
ตนทุนทางการเงิน 
 
ดอกเบี้ยจายและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกในงบกําไรขาดทุนในงวดที่คาใชจายดังกลาวเกิดข้ึน ยกเวนใน
กรณีท่ีมีการบันทึกเปนตนทุนสวนหนึ่งของสินทรัพย อันเปนผลมาจากการใชเวลายาวนานในการจัดหา    
หรือกอสรางสินทรัพยดังกลาวกอนที่จะนํามาใชเองหรือเพื่อขาย 
 

(ท) ภาษีเงินได 
 
ภาษีเงินไดจากกําไรสําหรับป ไดแกภาษีท่ีคาดวาจะจายชําระโดยคํานวณจากกําไรประจําปท่ีตองเสียภาษี โดยใช
อัตราภาษีท่ีประกาศใช ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเกี่ยวกับรายการในปกอนๆ 
 

4 รายการที่เกดิขึน้และยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 
กิจการที่เกี่ยวของกันไดแกบุคคลหรือกิจการตางๆ ท่ีมีความเกี่ยวของกับกลุมบริษัทและบริษัท โดยการมีผูถือหุน
รวมกันหรือมีกรรมการรวมกัน รายการที่มีข้ึนกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันไดกําหนดขึ้นโดยใชราคาตลาด
หรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ 
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ความสัมพันธท่ีกลุมบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันซึ่งมีการควบคุม หรือควบคุมรวมกันในบริษัท หรือ
เปนกิจการที่บริษัทควบคุม หรือควบคุมรวมกัน หรือเปนบุคคลหรือกิจการที่มีรายการบัญชีกับกลุมบริษัท มีดังนี้ 
 
ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง 

/ สัญชาติ 
ลักษณะความสมัพันธ 

บริษัท โรงแรมกะรน ภูเก็ต จํากัด ไทย เปนกิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทถือหุนทางตรงและ 
   ทางออมรวมรอยละ 50  

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

   รวมรอยละ 23.92 
กองทุนรวมธรุกิจไทย 4 ไทย เปนกิจการที่เกี่ยวของกัน 
Regent Maldives Pvt. Ltd. มัลดีฟส เปนบริษัทรวม บริษัทถือหุนรอยละ 25 
บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด ไทย เปนกิจการที่เกี่ยวของกัน มีผูถอืหุนและกรรมการ 
  รวมกัน 
บริษัท หางเซ็นทรัลดีพารทเมนทสโตร    
 จํากัด 

ไทย เปนกิจการที่เกี่ยวของกัน มีผูถอืหุนและกรรมการ
รวมกัน 

บริษัท เซ็นทรัลอินเตอรพัฒนา จํากัด ไทย เปนกิจการที่เกี่ยวของกัน มีผูถอืหุนและกรรมการ 
  รวมกัน 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ไทย เปนกิจการที่เกี่ยวของกัน มีผูถอืหุนและกรรมการ 
  รวมกัน 
บริษัท เพาเวอรบาย จํากัด ไทย เปนกิจการที่เกี่ยวของกัน มีผูถอืหุนและกรรมการ 
  รวมกัน 
บริษัท เซ็นทรัลเวิลด จํากัด ไทย เปนกิจการที่เกี่ยวของกัน มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท เอเอพีซี (ประเทศไทย) จํากัด ไทย เปนกิจการที่เกี่ยวของกัน เปนผูถือหุนของบรษิัทยอย 
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นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแตละประเภทอธิบายไดดังตอไปนี้: 
 

รายการ นโยบายการกําหนดราคา 
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจาย อิงตามอัตราดอกเบี้ยธนาคาร 
รายไดในการบริหารจัดการ ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน 
เงินปนผลรับ ตามการประกาศการจายเงินปนผล 
คาบริหารจัดการ ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน 
คาเชารับและคาเชาจาย ราคาตลาดและตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน 
รายไดคาเชาพื้นที่ ราคาตลาด 
ขาดทุนจากการสํารองการค้ําประกัน ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน 
คาสิทธิการเชา ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน 
คาบริการท่ีจอดรถจายลวงหนา ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน 
คาขายอุปกรณ ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน 
คาไฟฟา ราคาตลาด 
 

รายการที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 สรุปไดดังนี้ 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2553 2552  2553  2552 

  (พันบาท) 

บริษัทยอย      

คาเชารับ  - - 5,354 4,740 
ดอกเบี้ยรับ  - - 168,844 141,804 
รายไดในการบริหารจัดการ  - - 212,832 149,351 
เงินปนผลรับ  - - 397,170 304,764 
ดอกเบี้ยจาย  - - 35,854 59,883 
คาใชจายอื่น  - - 2,589 1,830 
คาเชาจาย  - - 117,641 117,772 
      

กิจการที่ควบคุมรวมกัน      

รายไดในการบริหารจัดการ  25,949 25,832 25,949 25,832 
ดอกเบี้ยรับ  2,460 2,460 2,460 2,460 
รายไดอื่น  2,054 2,453 - - 
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  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2553 2552  2553  2552 

  (พันบาท) 

บริษัทรวม      

เงินปนผลรับ  66,302 59,056 66,302 59,056 
ดอกเบี้ยรับ  22,841 8,715 - - 
รายไดในการบริหารจัดการ  25,161 763 - - 
คาเชาจาย  225,000 225,000 - - 
ขาดทุนจากสํารองการค้ําประกัน  11,980 156,000 6,010 78,270 
      

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน      

คาเชารับ  14,279 14,279 - - 
รายไดคาเชาพื้นที่  - 12,822 - 12,822 
รายไดในการบริหารจัดการ  7,328 6,203 7,328 6,203 
รายไดอื่น  20,948 22,755 - - 
คาเชาจาย  99,896 122,818 83,853 97,699 
คาไฟฟา  41,625 42,520 40,198 42,520 
คาบริหารจัดการ  39,162 30,432 4,051 4,847 
คาบริการอื่น  6,254  8,583  - - 
 
ยอดคงเหลอืกบักิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังนี้ 
 
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2553 2552  2553  2552 
  (พันบาท) 
บริษัทยอย  -  -  42,215  77,995 
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน  69,142  35,412  13,520  16,577 

รวม  69,142  35,412  55,735  94,572 
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เงินใหกูยืมแกกิจการที่เก่ียวของกัน อัตราดอกเบี้ย งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553 2552 2553  2552  2553  2552 
 (รอยละตอป) (พันบาท) 

เงินใหกูยืมระยะสั้น          

บริษัทยอย          
บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบยรีสอรท จํากัด 4.75 4.75 -  -  163,200  217,200 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด 4.75 4.75 -  -  317,600  382,500 
บริษัท เอส.พี. เรียลต้ี พัทยา บีช จํากัด    4.75 - -  -  21,500  - 
บริษัท เซ็นทาราอินเตอรเนชั่นแนล             
   แมนเนจเมนท จํากัด 4.75 4.75 -  -  216,200  165,200 
บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด 4.75       - -  -  696,000  - 
กิจการที่ควบคุมรวมกัน          
บริษัท โรงแรมกะตะภูเก็ต จํากัด 6.0 6.0 -  41,000  -  41,000 

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

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน 167,495 208,495  1,414,500  805,900 

       
เงินใหกูยืมระยะยาว          

บริษัทยอย          
บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ล          
   แมนเนจเมนท จํากัด 4.75   - -  -  75,000  - 
บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบยรีสอรท จํากัด 4.75 4.75 -  -  500,800  419,800 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด 4.75 4.75 -  -  1,992,400  821,500 
บริษัท ทริปเปลไนน เดคคอร จํากัด - - -  -  81,176  81,176 
          

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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เงินใหกูยืมแกกิจการที่เก่ียวของกัน อัตราดอกเบี้ย งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553 2552 2553  2552  2553  2552 
 (รอยละตอป) (พันบาท) 
บริษัท เซ็นทาราอินเตอรเนชั่นแนล          
   แมนเนจเมนท จํากัด 4.75 4.75 -  -  67,800  57,300 

กิจการที่ควมคุมรวมกัน                
บริษัท โรงแรมกะตะภูเก็ต จํากัด 6.0 - 41,000  -         41,000  - 

บริษัทรวม         
Regent Maldives Pvt. Ltd. 10.0 10.0 52,511  58,136  -  - 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน 93,511  58,136  2,758,176  1,379,776 
 

รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่-31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
มีดังนี้ 

 
เงินใหกูยืมแกกจิการที่เกีย่วของกัน  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2553 2552  2553  2552 

  (พันบาท) 

บริษัทยอย         
ณ วันที่ 1 มกราคม  - - 2,144,676 4,302,176 
เพิ่มข้ึน  - - 2,500,000 816,000 
ลดลง  - - (513,000) (2,973,500) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  - - 4,131,676 2,144,676 
      

กิจการที่ควบคุมรวมกัน      
ณ วันที่ 1 มกราคม  41,000 41,000 41,000 41,000
เพิ่มข้ึน  - - - - 
ลดลง  - - - - 

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



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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เงินใหกูยืมแกกจิการที่เกีย่วของกัน  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2553 2552  2553  2552 

  (พันบาท) 

บริษัทรวม      
ณ วันที่ 1 มกราคม  225,631 52,208 - - 
เพิ่มข้ึน  - 176,039 - - 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยัง            
ไมเกิดข้ึนจริง 

 
(5,625) (2,616) - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  220,006 225,631 - - 
      

รวมเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน     
ณ วันที่ 1 มกราคม  266,631 93,208 2,185,676 4,343,176 
เพิ่มข้ึน  - 176,039 2,500,000 816,000 
ลดลง  - - (513,000) (2,973,500) 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยัง 
 ไมเกิดข้ึนจริง 

 
(5,625) (2,616) - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  261,006 266,631 4,172,676 2,185,676 
 

เจาหนี้กิจการทีเ่กี่ยวของกัน  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2553 2552 
  (พันบาท) 
บริษัทยอย  - -          4,499          6,908 
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน  2,722 6,004  185  180 

รวม  2,722 6,004  4,684  7,088 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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เงินกูยมืระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของกัน อัตราดอกเบี้ย งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553 2552 2553  2552  2553  2552 
 (รอยละตอป) (พันบาท) 

บริษัทยอย         
บริษัท เซ็นทาราไทยโฮเต็ลแมนเนจเมนท 
จํากัด 

 
4.75 

 
- 

 
- 

  
- 

  
24,500 

  
- 

บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด - 4.75 -  -  -  617,500
บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จํากัด 4.75 4.75 -  -  18,000  19,500
บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด   3.00 3.00 -  -  85,000  120,000
บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด 1.5-1.9 - -  -  340,000  - 
บริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเมนท จํากัด 4.75 4.75 -  -  354,000  330,500

รวม  -  -  821,500  1,087,500
 

รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 
2552 มีดังนี้ 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2553 2552  2553  2552 
  (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม  - - 1,087,500  1,523,000 
เพิ่มข้ึน  - - 678,500  423,000 
ลดลง  - - (944,500)  (858,500) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  - - 821,500 1,087,500 
 

สํารองการค้ําประกัน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2553 2552  2553  2552 
  (พันบาท) 
สํารองการค้ําประกันระยะสั้น  90,580 88,930  45,440  44,620 
สํารองการค้ําประกันระยะยาว  28,582  106,874  14,344  53,616 

รวม  119,162  195,804  59,784  98,236 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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หนี้สินภายใตสัญญาขายฝาก 
 

ยอดคงเหลอืกบักองทุนรวมไทยพัฒนา 2 ถึงกําหนดจายดังนี้ 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552 
   คาใชจาย      คาใชจาย   
 ยอดคงเหลือ  รอตัดบัญช ี  สุทธิ  ยอดคงเหลือ  รอตัดบัญช ี  สุทธิ 
 (พันบาท) 
ภายในระยะเวลาหนึ่งป 81,500  (5,661)  75,839  81,500  (5,661)  75,839 
ระยะเวลามากกวาหนึ่งปถึงหาป 203,750  (11,184)  192,566  285,250  (16,845)  268,405 

รวม 285,250  (16,845)  268,405  366,750  (22,506)  344,244 
 

สัญญาสําคัญที่ทํากับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

สัญญาเชาระยะยาว 
 

บริษัท 
 

ภายใตเงื่อนไขของสัญญาตางตอบแทนระหวางบริษัทกับ บริษัท เซ็นทรัลอินเตอรพัฒนา จํากัด (“CID”) ซึ่งทํา
สัญญาเชาท่ีดินระยะยาวกับการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) บริษัทไดรับสิทธิในการกอสรางอาคารโรงแรมบน
ท่ีดินที่เชาชวงจากบริษัท เซ็นทรัลอินเตอรพัฒนา จํากัด และสามารถดําเนินกิจการโรงแรมเพื่อประโยชนของบริษัท
จนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2551 สัญญานี้ตออายุไดอีกครั้งละ 10 ป บริษัทจะตองจายคาตอบแทนเปนเงินประมาณ 73.7 
ลานบาท โดยแบงชําระเปนงวดตางๆ กันถึงป 2551 
 

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2546 CID ไดทําบันทึกขอตกลงกับ รฟท. โดยชําระคาชดเชยสัญญาเชาเพิ่มเติมใหแก รฟท.ใน
จํานวนที่ตกลงรวมกับ รฟท. บริษัทไดตกลงรับแบงคาชดเชยดังกลาวเปนจํานวนเงินรวมประมาณ 65 ลานบาท โดย
ชําระเปนรายงวด 8 งวด เริ่มชําระงวดแรกภายในวันที่ 31 มีนาคม 2546 และงวดสุดทายภายในวันที่ 18 ธันวาคม 
2551 
 

การโอนสินทรัพยใหการรถไฟแหงประเทศไทย 
 

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551 ซึ่งเปนวันครบกําหนดของสัญญาตางตอบแทนดังกลาว บริษัทตองโอนสิ่งปลูกสรางบน
ท่ีดินที่เชาชวง สวนติดตั้งและปรับปรุง รวมถึงอุปกรณบางสวนใหแก รฟท.ซึ่งมีมูลคาสุทธิทางบัญชี ณ วันครบ
กําหนดสัญญาเปนจํานวน 23.9 ลานบาท เปนผลใหบริษัทมีขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยในจํานวนเดียวกัน 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551 บริษัทไดรับแจงจาก CID วา CID ไดเขาทําสัญญาเชาท่ีดินและ/หรืออาคารฉบับใหม โดย
มีระยะเวลาการเชา 20 ปกับ รฟท. แลว ดังนั้น บริษัทจึงไดเขาลงนามในบันทึกขอตกลงกับ CID เพื่อรักษาสิทธิและ
ยืนยันการใชสิทธิในการเขาทําสัญญาเชาชวงใหมกับ CID โดย CID ไดแจงใหบริษัทจายเงินประกันสิทธิการเชา
ท่ีดินและ/หรืออาคารโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว จํานวน 95 ลานบาท ในวันที่ CID เขาทําสัญญาเชากับ รฟท. 
 

ในป 2552 บริษัททําสัญญาเชาชวงทรัพยสิน ซึ่งประกอบดวย อาคารโรงแรมโซฟเทลเซ็นทาราแกรนด กรุงเทพฯ 
(เดิมช่ือ โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา ลาดพราว) และสวนปรับปรุงอาคารโรงแรม พรอมท้ังทรัพยสินครุภัณฑ กับบริษัท 
เซ็นทรัลอินเตอรพัฒนา จํากัด (“ผูใหเชาชวง”) เปนระยะเวลา-20-ป และจะสิ้นสุดลงในวันที่-18-ธันวาคม-2571 
บริษัทจะตองจายคาผลประโยชนตอบแทนการไดสิทธิเชาชวงและคาเชาสําหรับการเชาชวงสินทรัพยรายปใหแก
ผูใหเชาชวงตลอดอายุสัญญาเชาเปนจํานวนเงินรวม 2,556 ลานบาท ในระหวางป 2552 บริษัทบันทึกสิทธิเชาชวง
และคาเชารายปจํานวน 361 ลานบาท เปนสิทธิการเชาในงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ (ดูหมายเหตุ 13) 
นอกจากนี้ บริษัทจะตองจายคาเชาครุภัณฑใหแกผูใหเชาชวงตลอดอายุสัญญาเชาเปนจํานวนเงินรวม/31/ลานบาท 
โดยบริษัทบันทึกคาเชาครุภัณฑเปนสินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงิน (ดูหมายเหตุ 11) 
 

ทรัพยสินที่เชาท่ีบริษัทไดดําเนินการบูรณะพัฒนา ปรับปรุงหรือกอสราง แกไข ดัดแปลง ตอเติม ซอมแซมหรือสราง
ทดแทนทรัพยสินเดิมตามสัญญานี้ ใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของ รฟท. ทันทีท่ีมีการดําเนินการดังกลาวแลวเสร็จ 
นอกจากนี้ บริษัทตองสงมอบครุภัณฑท่ีเชาตามรายการในสัญญาเชาใหแก รฟท. เมื่อสิ้นสุดสัญญาเชาตามสภาพตาม
สมควรและอายุการใชงานในขณะนั้น 
 
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2532 บริษัทไดทําสัญญาเชาอาคารที่จอดรถและสนามเทนนิสกับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด 
(มหาชน) สัญญานี้มีกําหนดเวลา 3 ป โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2532 และสามารถตออายุไดเปนคราว ๆ ครั้งละ 
3 ป คาเชารายปสําหรับป 2553 มีจํานวนเงินประมาณ 2 ลานบาท 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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บริษัทยอย 
 

โครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด บีช รีสอรท สมุย 
 

สัญญาระหวางบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย กับกองทุนรวมไทยพัฒนา 1 
 

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2545 บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด (“CSBR”) ไดทําสัญญาจะซื้อจะขายอาคารกับ
กองทุนรวมไทยพัฒนา 1 (“TP1”) โดย CSBR ตกลงขายอาคารโรงแรมพรอมเฟอรนิเจอรท่ีใชในการประกอบธุรกิจ
โรงแรมใหแก TP1 และ CSBR ไดทําสัญญาเชาอาคารดังกลาวกลับคืนจาก TP1 ตามสัญญาเชาอาคาร ฉบับลงวันที่
เดียวกัน เปนระยะเวลา 3 ป นับตั้งแตวันที่ในสัญญา และสามารถตอสัญญาไดอีกคราวละ 3 ป  นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 
12 ธันวาคม 2545 CSBR ยังไดทําสัญญาใหเชาท่ีดินแก TP1 เปนระยะเวลา 15 ป ภายใตสัญญานี้ TP1 ในฐานะ
เจาของกรรมสิทธิในอาคารโรงแรม ซึ่งตั้งอยูบนที่ดินที่เชาตามสัญญานี้ ตกลงจะขายอาคารโรงแรม และเฟอรนิเจอร
ท่ีมีอยูในอาคารโรงแรมในวันที่มีการโอนกรรมสิทธิในอาคารโรงแรมดังกลาวใหแก CSBR  เมื่อ CSBR ไดชําระ
ราคา ซื้อคืนอาคารโรงแรมและเฟอรนิเจอรใหแก TP1 ตามที่ระบุไวในสัญญาเรียบรอยแลว 
 

นอกจากนี้ TP1 ไดวาจาง CSBR ใหเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยตามสัญญาวาจางผูบริหารอสังหาริมทรัพยลงวันที่ 
12 ธันวาคม 2545 เปนระยะเวลา 15 ป และเพื่อเปนหลักประกันการชําระหนี้และปฏิบัติตามสัญญา CSBR ตกลง
จํานองที่ดินอันเปนที่ตั้งของโรงแรม และใหบริษัท โรงแรม เซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) (“CPH”) จัดทําหนังสือ
รับรองการชําระหนี้และการปฏิบัติตามสัญญาเชาอาคาร และสัญญาบริหารอสังหาริมทรัพยใหแกกองทุนรวม 
 

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551 CSBR และ TP1 ไดทําบันทึกขอตกลงเลิกสัญญา โดย CSBR และ TP1 ตกลงยกเลิก
สัญญาเชาท่ีดิน สัญญาเชาอาคาร สัญญาวาจางผูบริหารอสังหาริมทรัพย และสัญญาจํานองที่ดิน โดยใหสัญญาตางๆ 
ดังกลาวมีผลสิ้นสุดลง ตั้งแตวันที่ลงนามในบันทึกขอตกลง นอกจากนี้ CSBR ตกลงซื้อ และ TP1 ตกลงขาย
เฟอรนิเจอรและอุปกรณท่ีมีอยูในอาคารโรงแรม ณ วันที่ทําบันทึกขอตกลง ในราคา 1 ลานบาท โดย TP1 ตกลงโอน
กรรมสิทธิ์และสงมอบเฟอรนิเจอรและอุปกรณดังกลาวใหแก CSBR และ CSBR ไดชําระราคาคาซื้อเฟอรนิเจอร
และอุปกรณดังกลาวใหแก TP1 เสร็จสิ้นแลวในวันที่ทําบันทึกขอตกลง และในวันเดียวกัน CPH และ TP1 ไดทํา
บันทึกขอตกลงยกเลิกคํารับรองการชําระหนี้ เพื่อยกเลิกหนังสือรับรองการชําระหนี้ ฉบับลงวันที่ 12 ธันวาคม 2545 
ท่ี CPH.ไดทําไวกับ.TP1.เพื่อรับรองการชําระหนี้ของ CSBR ภายใตสัญญาวาจางผูบริหารอสังหาริมทรัพย สัญญา
เชาอาคาร และสัญญาเชาท่ีดินที่เกี่ยวของ 
 

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551 TP1 ไดขายอาคารโรงแรมใหแก CPH เนื่องจาก CSBR ไมประสงคใชสิทธิซื้ออาคาร
โรงแรมตามสัญญาเชาท่ีดิน ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2545 โดย TP1 ไดรับคาตอบแทนจากการขายอาคารเปนจํานวน
เงิน 1,450 ลานบาท 
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สัญญาระหวางบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย กับกองทุนรวมสทิธิการเชา
อสังหาริมทรัพยโรงแรมและรสีอรทในเครือเซ็นทารา 
 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยไดเขาทําสัญญาตางๆ ท่ี
เกี่ยวกับที่ดิน และอาคารโรงแรมเซ็นทาราแกรนด บีช รีสอรท สมุย (ช่ือเดิมคือ โรงแรมเซ็นทรัลสมุย บีชรีสอรท) 
กับกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา (“CTARAF”) โดยมีสาระสําคัญ
ตอไปนี้ 
 

1 บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด (“CSBR”) ไดทําสัญญาเชาท่ีดินกับ CTARAF เพื่อใหCTARAF เชา
ท่ีดินเปนระยะเวลา 30 ป นับตั้งแตวันที่คูสัญญาไดนําสัญญาเชาไปจดทะเบียนการเชา (วันที่ 26 กันยายน 2551) 
ท้ังนี้ CTARAF ตกลงชําระคาเชาท่ีดินเปนจํานวนทั้งสิ้น 1,500 ลานบาท โดยชําระทั้งจํานวนในวันจดทะเบียนการ
เชา CSBR บันทึกรายการดังกลาวเปนรายไดรับลวงหนารอตัดบัญชีในงบดุล และทยอยตัดบัญชีเปนรายไดโดยวิธี
เสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 30 ปขในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 รายไดคาเชาท่ีดินรับลวงหนา
ดังกลาวสุทธิจากคาตัดจําหนายจํานวน 50.0 ลานบาท (2552: 50.0 ลานบาท) คงเหลือจํานวน 1,386.7 ลานบาท 
(2552: 1,436.7 ลานบาท) 
 

2 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) (“CPH”) ไดทําสัญญาเชาอาคารสิ่งปลูกสรางโรงแรม       
เซ็นทาราแกรนด บีช รีสอรท สมุย รวมท้ังระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณท่ีเกี่ยวของกับ CTARAF เพื่อให 
CTARAF.เชาเปนระยะเวลา 30 ป นับตั้งแตวันที่คูสัญญาไดนําสัญญาเชาไปจดทะเบียนการเชา (วันที่ 26 กันยายน 
2551) ท้ังนี้ CTARAF ตกลงชําระคาเชาอาคารเปนจํานวนทั้งสิ้น 1,510 ลานบาท โดยชําระทั้งจํานวนในวันจด
ทะเบียนการเชา CPH บันทึกรายการดังกลาวเปนรายไดรับลวงหนารอตัดบัญชีในงบดุลในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
และทยอยตัดบัญชีเปนรายไดโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 30 ป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 รายไดรับลวงหนา
สุทธิจากคาตัดจําหนายจํานวน 50.3 ลานบาท (2552: 50.3 ลานบาท) คงเหลือจํานวน 1,396 ลานบาท (2552: 1,446.3 
ลานบาท) 
 

ภายใตสัญญาเชาอาคารสิ่งปลูกสราง CPH ตกลงและรับรองวา ภายในระยะเวลา 4 ปนับจากวันจดทะเบียนการเชา 
CTARAF จะมีรายไดคาเชาจากการนําทรัพยท่ีเชาไปหาผลประโยชน ไมนอยกวารายไดคาเชาประกันสะสม ตาม
จํานวนเงินที่ระบุในสัญญา โดยหาก CTARAF มีรายไดคาเชาสะสมนอยกวารายไดคาเชาประกันสะสมตามสัญญา 
CPH ตกลงจะชําระเงินให CTARAF ในจํานวนเทากับสวนตางระหวางรายไดคาเชาสะสมของกองทุนรวม ลบดวย
รายไดคาเชาประกันสะสม  
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เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 CPH และ CSBR ไดทําสัญญาเกี่ยวกับการประกันรายไดของ.CTARAF โดย CSBR ใน
ฐานะผูใหเชาท่ีดินซึ่งไดรับประโยชนสวนหนึ่งจากการเชาทรัพยสินของ.CTARAF ตกลงรวมรับประกันรายไดคา
เชา โดยหาก CPH ตองชําระเงินใดๆ ใหแก CTATAF ภายใตเงื่อนไขการรับประกันขางตน.CSBR ตกลงจะชําระเงิน
คารับประกันบางสวนใหแก CPH ตามอัตรารอยละที่กําหนดในสัญญา 
 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ CPH บันทึกขาดทุนจากสํารองการค้ําประกันเปนจํานวนเงินประมาณ 6 ลานบาท (2552: 
78.3 ลานบาท) ในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มียอด
คงเหลือของสํารองการค้ําประกันเปนจํานวนเงินรวมประมาณ 59.8 ลานบาท (2552: 98.2 ลานบาท) ในงบการเงิน
รวม CPH/และCSBR บันทึกขาดทุนจากสํารองการค้ําประกันเปนจํานวนเงินรวมประมาณ 12 ลานบาท (2552:156.0  
ลานบาท) ในงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มียอด
คงเหลือของสํารองการค้ําประกันเปนจํานวนเงินรวมประมาณ 119.2 ลานบาทในงบดุลรวม (2552:195.8  ลานบาท)     
(ดูหมายเหตุ 18) 
 
ท้ังนี้ หาก CTARAF ประสงคจะตออายุสัญญาเชาท่ีดิน และสัญญาเชาอาคาร ตามขอ 1 และขอ 2 ขางตน ไปอีกนับ
จากวันครบระยะเวลาการเชา CTARAF ตองแจงความประสงคดังกลาวใหแก CSBR และ CPH แลวแตกรณี ทราบ
เปนลายลักษณอักษรภายในปท่ี  26.นับจากปแรกของระยะเวลาการเชา  และคูสัญญาจะรวมกันเจรจารายละเอียดใน
การตออายุสัญญาเชาใหแลวเสร็จภายในปท่ี 27 นับจากปแรกของระยะเวลาการเชา 
 

3 CSBR ไดทําสัญญาซื้อขายเฟอรนิเจอรและอุปกรณท่ีไดติดตั้ง / ใชงานอยูในโรงแรมเซ็นทาราแกรนด บีช          
รีสอรท สมุย กับ CTARAF โดย CTARAF ตกลงชําระคาตอบแทนการรับโอนกรรมสิทธิ์ในเฟอรนิเจอรและ
อุปกรณดังกลาว เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 80 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยชําระทั้งจํานวนในวันโอนกรรมสิทธิ์ 
(วันที่ 26 กันยายน 2551) 
 
4 CTARAF ไดทําสัญญาเชาชวงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด บีช รีสอรท สมุยกับ บริษัท 
เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเมนท จํากัด (“CSHM”) เพื่อใหเชาท่ีดิน อาคารและระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณท่ี
เกี่ยวของ และเฟอรนิเจอรและอุปกรณแก CSHM เพื่อให CSHM ใชในการดําเนินธุรกิจโรงแรม โดยมีระยะเวลาการ
เชา 3 ป นับจากวันที่ 26 กันยายน 2551 ท้ังนี้ CTARAF ตกลงใหคํามั่นแก  CSHM  เพื่อให  CSHM  มีสิทธิเชาทรัพยท่ี
เชาตอไปอีก  3 ปนับจากวันที่ครบระยะเวลาการเชา  โดย  CSHM  ตองแจงให CTARAF ทราบถึงการใชสิทธิตาม
คํามั่นใหสิทธิการเชาลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา  6 เดือนกอนวันครบระยะเวลาการเชา ตามสัญญา
ฉบับนี้ CSHM ตกลงชําระคาเชาเปนรายเดือน ซึ่งประกอบดวย คาเชาคงที่ ในอัตรารวม 225 ลานบาทตอป และคา
เชาแปรผัน ซึ่งคิดเปนรอยละตามอัตราที่กําหนดในสัญญาของรายไดหลังหักตนทุนและคาใชจายในการดําเนินงาน 
คาใชจายอื่นๆและคาเชาคงที่ 
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ท้ังนี้ตามสัญญาเชาชวงและสัญญาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ CSHM ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา เชน สงมอบเอกสาร 
และขอมูลตางๆ ตามที่ระบุในสัญญา เปดบัญชีและดํารงบัญชีเงินฝากตางๆ รวมท้ังโอนสิทธิเรียกรองในบัญชีเงิน
ฝากดังกลาวใหแก CTARAF ไมกอหนี้เพิ่มเติม ขาย จําหนาย ใหเชา กอภาระผูกพันในทรัพยสินไมวาท้ังหมด หรือ
บางสวน ใหเงินกู ลงทุนใดๆ ยกเวนไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจาก CTARAF 
 

โครงการโรงแรมเซ็นทรัลวงศอมาตยบีชรีสอรท พัทยา 
 

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2546 บริษัท เซ็นทรัลอินเตอรพัฒนา จํากัด (“ผูขายฝาก”) ไดทําสัญญาขายฝากที่ดินพรอม
อาคารโรงแรมเซ็นทรัลวงศอมาตยบีชรีสอรทพัทยากับกองทุนรวมไทยพัฒนา 2 (“ผูซื้อฝาก”) และผูขายฝากอีกราย
หนึ่งไดทําสัญญาขายฝากที่ดิน กับ กองทุนรวมไทยพัฒนา 2 (“ผูซื้อฝาก”) เพื่อใหบริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีช   รีสอรท 
จํากัด (“CHBR”) เชาและดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการโรงแรม ซึ่งคูสัญญาตกลงใหผูขายฝาก หรือบริษัท เซ็นทรัลหัว
หินบีชรีสอรท จํากัด หรือบริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จํากัด (มหาชน) รายหนึ่งรายใดเปนผูมีสิทธิไถคืนทรัพยท่ี
ขายฝากจากผูซื้อฝากในราคาสินไถตามที่ระบุในสัญญาภายในกําหนดระยะเวลา 10 ปนับตั้งแตวันจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ หรือในกรณีท่ีผูมีสิทธิไถคืนมีความประสงคจะไถทรัพยท่ีขายฝากใหเสร็จสิ้นกอนกําหนด 10 ปตองแจง
เปนหนังสือถึงผูซื้อฝากใหทราบลวงหนากอนถึงกําหนดการผอนชําระงวดถัดไปไมนอยกวาสามสิบวัน 
 

ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2546 ผูขายฝากทั้งสองรายไดทําหนังสือสละสิทธิในการไถคืนทรัพยท่ีขายฝากใหแกบริษัท    
เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด และบริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) 

 

เพื่อเปนหลักประกันการชําระหนี้และปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ บริษัทไดออกหนังสือรับรองการชําระหนี้ของบริษัท 
เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด กับกองทุนรวมไทยพัฒนา 2 
 

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด ไดทําหนังสือสละสิทธิในการไถคืนทรัพยท่ีขาย
ฝากใหแกบริษัทแตเพียงผูเดียว 
 

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2546 บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด (“CHBR”) ไดทําสัญญาเชาท่ีดินและอาคาร
โรงแรมเซ็นทรัลวงศอมาตยบีชรีสอรท พัทยา (“อาคารโรงแรม”) กับกองทุนรวมไทยพัฒนา 2 (“กองทุน”) เพื่อ
ประกอบธุรกิจโรงแรม โดยมีกําหนดระยะเวลา 10 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 23 ธันวาคม 2546 เปนตนไป ท้ังนี้ CHBR ตกลง
ชําระคาเชาเปนงวดรายหกเดือน ในอัตรางวดละ 55 ลานบาท อัตราคาเชานี้ใชบังคับสําหรับระยะเวลาการเชาตั้งแต
วันที่ลงนามในสัญญาจนถึงวันที่.28.กุมภาพันธ 2550 หลังจากนั้นคูสัญญาจะพิจารณาปรับคาเชาตามความเหมาะสม  
คาเชางวดแรกมีกําหนดชําระในวันที่ 26 สิงหาคม 2547 เพื่อเปนคาเชาสําหรับระยะเวลาการเชาตั้งแตวันที่ 23 
ธันวาคม 2546 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2547 และงวดถัดไปจะมีกําหนดชําระในวันทําการที่สามกอนสิ้นเดือน
กุมภาพันธ และเดือนสิงหาคมในแตละป  คาเชางวดสุดทายจะชําระในวันที่สัญญานี้ระงับหรือสิ้นสุดลง ในจํานวน
เงินซึ่งคิดคํานวณตามจํานวนวันที่เกิดข้ึนจริงนับตั้งแตวันถัดจากกําหนดวันชําระคาเชาในงวดกอนหนาจนถึงวันที่
สัญญานี้สิ้นสุดลง  
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โฉนดที่ดินของบริษัทซึ่งมีราคาตามบัญชีจํานวน 772 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ยังเปนชื่อของ
กองทุนรวมไทยพัฒนา 2 ซึ่งเปนผูซื้อฝาก ท่ีดินดังกลาวเปนที่ดินในโครงการโรงแรมเซ็นทรัลวงศอมาตย บีชรีสอรท 
พัทยา  
 

นอกจากนี้ CHBR ตกลงที่จะดําเนินการกอสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสรางอื่นใดบนทรัพยท่ีเชา เพื่อเปนการเพิ่มมูลคา
ท่ีดินและอาคารโรงแรมเปนการตอบแทนการที่กองทุนตกลงให CHBR เชาทรัพยท่ีเชา และภายหลังจากปท่ีหนึ่งนับ
จากวันเริ่มตนของระยะเวลาการเชา CHBR ตกลงที่จะซอมแซมใหญ และ/หรือพิจารณาปรับปรุงอาคารโรงแรม เพื่อ
ปรับปรุงมูลคาของทรัพยท่ีเชาใหดีข้ึนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจโรงแรม 
 

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 บริษัทไดทําสัญญาโอนสิทธิการเชากับ CHBR และกองทุน โดยบริษัทไดรับโอนสิทธิการ
เชารวมถึงหนาท่ีความรับผิดชอบตามสัญญาเชาท่ีดินพรอมอาคารดังกลาว 
 

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จาํกัด 
 

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด (“CWH”) ไดทําสัญญาเชาชวงท่ีดินและอาคารใน
สวนของโรงแรมจากกองทุนรวมธุรกิจไทย 4 (“กองทุน”) เพื่อพัฒนาและใชประกอบการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
โรงแรมหรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวของ CWH ตองจายคาเชาลวงหนาและคาเชารายปใหแกกองทุนตลอดอายุของสัญญาซึ่ง
สิ้นสุดวันที่ 22 ธันวาคม 2575 เปนจํานวนเงิน 1,188.8 ลานบาท ท้ังนี้ CWH ไดชําระคาเชาลวงหนาเมื่อลงนามใน
สัญญาเปนจํานวนเงิน 275 ลานบาท ในระหวางป 2553 CWH ไดจายคาเชารายปเปนจํานวน 15.8 ลานบาท ซึ่งบันทึก
เปนสิทธิการเชาในงบดุลรวม (ดูหมายเหตุ 13) 
 
สัญญาขางตนยังไดกําหนดให CWH ตองโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสรางใดๆ ท่ี CWH ไดซอมแซม
ปรับปรุง หรือกอสรางขึ้นบนที่ดินที่เชาชวงใหแกเจาของทรัพยสินคือสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 
ทันทีท่ีมีการซอมแซม ปรับปรุงหรือกอสรางดังกลาวเสร็จสิ้น 
 
ณ วันที่.31.ธันวาคม 2553/CWH/ยังไมไดโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสรางตางๆ ใหแกเจาของทรัพยสิน 
ท้ังนี้ CWH ไดรับการอนุมัติผอนปรนการขยายระยะเวลาการพัฒนาและกอสรางอาคารโรงแรม และโอนกรรมสิทธิ์
ในอาคารและสิ่งปลูกสรางใหกับเจาของทรัพยสินออกไปเปนภายในป 2555 
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สัญญาบริการระยะยาว 
 
บริษัท 
 
เมื่อวันที่.1.กรกฎาคม 2547 บริษัทไดทําสัญญาคาตอบแทนการจัดการกับบริษัทยอย โดยสัญญาดังกลาวมีผลบังคับ
ใชตั้งแตวันที่/1/มกราคม 2547 คาตอบแทนการจัดการดังกลาวกําหนดชําระเปนรายไตรมาส  ท้ังนี้  คูสัญญามีสิทธิท่ี
จะแกไขหรือเพิ่มเติมหรือลดงานที่ดําเนินการนี้ หรือเพิ่มหรือลดเงินคาตอบแทนโดยจะตองทําความตกลงเปน
หนังสือ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
- บริษัทไดทําสัญญาคาตอบแทนการจัดการสําหรับบริษัทยอย 7 แหงในกลุมโรงแรมเพื่อบริหารงานกิจการ

โรงแรม ภายใตสัญญาดังกลาว บริษัทจะไดรับคาตอบแทนการจัดการในอัตราเปนรอยละที่กําหนดไวในสัญญา
ของรายไดสุทธิจากการใหบริการ โดยแยกเปนคาบริหารจัดการและคาจัดการการตลาด 

 
- บริษัทไดทําสัญญาการจัดการดานการตลาดกับบริษัทยอยอีกหนึ่งแหงในกลุมโรงแรม ภายใตสัญญาดังกลาว

บริษัทจะไดรับคาตอบแทนเฉพาะการจัดการดานการตลาดในอัตราเปนรอยละที่กําหนดไวในสัญญาของรายได
สุทธิจากการใหบริการ 

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

บริหารงานของ CRG ภายใตสัญญาดังกลาว บริษัทจะไดรับคาตอบแทนการจัดการเปนจํานวนเงินคงที่เปนราย
เดือน 

 
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549 และวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 บริษัทไดทําสัญญาการจัดการกับบริษัท โรงแรมกะรนภูเก็ต 
จํากัด และ บริษัท โรงแรมกะตะภูเก็ต จํากัด เพื่อใหบริการบริหารงานโรงแรมเปนระยะเวลา 5 ป สัญญาสิ้นสุดใน
เดือนมีนาคม 2554 และเดือนพฤษภาคม 2554 ตามลําดับ สัญญาดังกลาวตออายุอัตโนมัติไดอีก 5 ป ภายใตสัญญา
ดังกลาว บริษัทจะไดรับคาตอบแทนการจัดการในอัตราที่กําหนดไวในสัญญา 
 
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551 บริษัทไดทําสัญญาการจัดการกับบริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเมนท จํากัด เพื่อ
ใหบริการบริหารงานโรงแรมเปนระยะเวลา 30 ป นับจากวันที่ในสัญญา บริษัทจะไดรับคาตอบแทนการจัดการใน
อัตราที่กําหนดไวในสัญญา 
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บริษัทยอย 
 
บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด (“CHBR”) ไดทําสัญญาการจัดการกับบริษัท เอเอพีซี (ประเทศไทย) จํากัด 
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ภายใตเงื่อนไขของสัญญาการจัดการ คูสัญญาจะใหบริการดานการจัดการและบริหาร
กิจการโรงแรมของ CHBR และ CHBR ตกลงที่จะจายคาธรรมเนียมการจัดการ โดยคํานวณตามวิธีการท่ีระบุไวใน
สัญญา  
 
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2544 บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด (“CHBR”) ไดทําสัญญาการบริการกับบริษัท               
หางเซ็นทรัลดีพารทเมนทสโตร จํากัด มีกําหนด 3 ป เพื่อรับขอมูลทางธุรกิจและคําแนะนําตางๆ อันเกี่ยวกับการ         
ตัดสินใจที่เปนประโยชนตอ CHBR โดยมีอัตราคาบริการปละ 10 ลานบาท เมื่อสิ้นสุดอายุของสัญญา คูสัญญา
สามารถตอสัญญาออกไปไดอีกคราวละหนึ่งป โดยที่อัตราคาบริการจะมีการพิจารณารวมกัน 
 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จํากัด (“CSH”) ไดทําสัญญาใหเชาและใหบริการกับบริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล 
จํากัด มีกําหนดเวลา 30 ป สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โดยบริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด ไดตกลงเชาสวน
หนึ่งของอาคารของ CSH เพื่อใชประกอบกิจการศูนยการคา โดย CSH มีรายไดรวมประมาณ 428 ลานบาท ตลอด
อายุของสัญญา ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 รายไดคาเชารับลวงหนาดังกลาวสุทธิจากคาตัดจําหนาย
คงเหลือจํานวน 197.5 ลานบาท (2552: 211.8 ลานบาท) 
 
สัญญาสิทธิ 
 
บริษัท 
 
บริษัทไดทําสัญญาสิทธิกับบริษัท เอเอพีซี (ประเทศไทย) โดยอนุญาตใหบริษัทเปนผูดําเนินกิจการโรงแรมภายใตช่ือ 
“โซฟเทล” จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และเพื่อเปนการตอบแทนสิทธิดังกลาว บริษัทตกลงจะจายคาธรรมเนียม
สิทธิโดยคํานวณจากรายไดคาหองพักตามอัตรารอยละที่ระบุในสัญญา 
 
บริษัทยอย 
 
บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จํากัด (“CSH”) ไดทําสัญญาสิทธิกับบริษัท เอเอพีซี (ประเทศไทย) จํากัด โดยอนุญาต
ให CSH เปนผูดําเนินกิจการโรงแรมภายใตช่ือ “โนโวเทล” จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และเพื่อเปนการตอบแทน
สิทธิดังกลาว CSH ตกลงจะจายคาธรรมเนียมสิทธิโดยคํานวณจากรายไดคาหองพักตามอัตรารอยละที่ระบุในสัญญา 
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สัญญาโอนสิทธิการจําหนาย 
 

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2546 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) ไดทําสัญญารับโอนสิทธิภายใต
สัญญาโอนสิทธิการจําหนายจากบริษัท เซ็นทรัลไอศครีม จํากัด กับบริษัท ซี.เอส.ซี เวิลดไวด จํากัด ซึ่งอนุญาตให 
CRG เปนผูดําเนินการรานคาภายใตเครื่องหมายการคาบาสกิ้น - รอบบิ้นสในประเทศไทย 

 
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2552 บริษัท ซี.เอส.ซี เวิลดไวด จํากัด ไดยกเลิกการทําสัญญาสิทธิในการเปนผูจัดจําหนาย
และพัฒนาสินคาในประเทศกับบริษัท บาสกิ้น-รอบบินส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด โดยมีผลภายในวันที่ 31 
ธันวาคม 2552 การยกเลิกดังกลาวสงผลใหสัญญาสิทธิดังกลาวขางตน ไดรับการยกเลิกโดยอัตโนมัติ 
 

สัญญาเชาและบริการระยะยาว 
 

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) มีสัญญาเชาและบริการระยะยาวกับบริษัทที่เกี่ยวของกันเปนเวลา 
3.-.30 ป จนถึงป 2569 ตามเงื่อนไขของสัญญา CRG จะตองจายคาเชาและบริการเปนยอดคงที่รายเดือน หรือคิดเปน
รอยละของยอดขาย ดังนี้ 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2553 2552  2553  2552 

  (พันบาท) 

ภาระผูกพันจากสัญญาเชาดําเนินงาน        

ภายในระยะเวลาหนึ่งป  273,921  273,715  -  - 
ระยะเวลามากกวาหนึ่งปถึงหาป  208,594  241,710  -  - 
ระยะเวลามากกวาหาป  15,786  17,757  -  - 

รวม  498,301  533,182  -  - 
 

ภาระค้ําประกันตามสัญญาระหวางกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

บริษัท 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทไดคํ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร วงเงินการขอเปดเลตเตอรออฟเครดิตและ
การค้ําประกันอื่นของบริษัทยอยบางแหงตอธนาคารในประเทศหลายแหงเปนจํานวนเงินรวม 93 ลานบาท (2552: 
103 ลานบาท) 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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บริษัทไดคํ้าประกันการชําระหนี้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด (“CWH”) กับสถาบันการเงินแหงหนึ่งใน
วงเงินคํ้าประกันไมนอยกวา 2,350 ลานบาท  
 

ในเดือนมิถุนายน 2552 CWH ไดเบิกเงินกูเต็มจํานวน ท้ังหมด 2,300 ลานบาทแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เงินกู
ดังกลาวมียอดคงเหลือจํานวน 1,300 ลานบาท 
 
บริษัทยอย 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด มีภาระผูกพันตอสถาบันการเงินเกี่ยวกับการค้ํา
ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและวงเงินกูยืมระยะยาวของบริษัทยอยแหงหนึ่ง เปนจํานวนเงินรวม/10 ลาน
บาท (2552: 40 ลานบาท) 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด มีภาระผูกพันตอสถาบันการเงินเกี่ยวกับการ                    
คํ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารของบริษัทยอยแหงหนึ่ง เปนจํานวนเงิน 15 ลานบาท (2552: 15 ลานบาท) 
 

5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2553 2552  2553  2552 
  (พันบาท) 
เงินฝากธนาคารและเงินสด  299,352  115,097  42,100  27,168 
 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของกลุมบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 สวนใหญเปน
สกุลเงินบาท 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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6 ลูกหนี้การคา  
 

การวิเคราะหอายุของลูกหนี้การคามีดังนี้ 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2553 2552  2553  2552 
  (พันบาท) 
ยังไมครบกําหนดชําระ  198,210 218,612  20,403  64,383 
เกินกําหนดชําระ:         
 นอยกวา 3 เดือน  48,439  79,616  9,857  14,308 

 

 3 - 6 เดือน  14,283  7,287  6,791  1,437 
 6 - 12 เดือน  1,094  3,243  231  423 
 มากกวา 12 เดือน  18,749  5,911  13,738  1,155 

  280,775  314,669  51,020  81,706 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (4,034) (4,711) (43) (433) 

สุทธ ิ  276,741 309,958 50,977 81,273 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  
   (กลับรายการ) สําหรับป 

 
(677) (538) (390) 44 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสินเชื่อแกลูกคาของกลุมบริษัท มีระยะเวลาตั้งแต 15 วันถึง 30 วัน 
 

ลูกหนี้การคาของกลุมบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 สวนใหญเปนสกุลเงินบาท 
 

7 สินคาคงเหลือ 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2553 2552  2553  2552 
  (พันบาท) 
อาหารและเครื่องดื่ม  199,699 169,592  12,589  12,569 
วัสดุสิ้นเปลืองใชในการดําเนินงาน  64,176  79,249  8,911  6,742 
อื่น ๆ  42,780  15,105  328  643 
  306,655  263,946  21,828  19,954 
หัก คาเผื่อสินคาลาสมัย  (2,592)  (4,592)  -  - 

รวม  304,063  259,354  21,828  19,954 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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ตนทุนของอาหารและเครื่องดื่มท่ีบันทึกเปนคาใชจายและไดรวมในบัญชีตนทุนขาย - อาหารและเครื่องดื่มสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจํานวน 2,426 ลานบาท (2552: 2,029 ลานบาท) 

 
8 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2553 2552  2553  2552 
  (พันบาท) 
เงินจายลวงหนาใหผูขายวัตถุดิบ  14,974 10,000 - - 
คาใชจายจายลวงหนา  31,028 40,371 13,447 29,328 
ภาษีเงินไดถูกหกั ณ ท่ีจาย  15,393 12,927 186 8,973 
ลูกหนี้อื่น  93,894 56,639 - - 
อื่น ๆ  72,536 81,024 56,805 42,797 

รวม  227,825 200,961 70,438 81,098 
 

9 เงินลงทุนในบริษัทยอย  
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 

บริษัทยอย (พันบาท) 

ณ วันที่ 1 มกราคม     4,203,160 3,980,205 
ซื้อเงินลงทุน           27,750 242,375 
รับคืนมูลคาหนวยลงทุนในกองทุนรวม        (19,420) (19,420) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม     4,211,490 4,203,160 
 

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2552 บริษัทไดลงทุนในบริษัท เอส. พี. เรียลตี้ หาดฝรั่ง รีสอรท จํากัด จํานวน 885,000 หุน ซึ่ง
มีมูลคาท่ีตราไว 100 บาท ตอหุน (เรียกชําระแลว 25 บาท ตอหุน) จํานวนรวมทั้งสิ้น 22.125 ลานบาท โดยถือ
สัดสวนจํานวนรอยละ 100 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2552 บริษัทไดลงทุนในบริษัท เอส. พี. เรียลตี้ พัทยา บีช จํากัด จํานวน 10,000 หุน ซึ่งมีมูลคา
ท่ีตราไว 100 บาท ตอหุน (เรียกชําระเต็มมูลคา) จํานวนรวมทั้งสิ้น 1 ลานบาท โดยถือสัดสวนจํานวน 
รอยละ 100 ตอมาเมื่อวันท่ี 14 ตุลาคม 2552 บริษัท เอส. พี. เรียลตี้ พัทยา บีช จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ได
เพิ่มทุนจดทะเบียน เปนจํานวน 790,000 หุน โดยมีมูลคาท่ีตราไว 100 บาท ตอหุน (เรียกชําระเต็มมูลคา) และบริษัท
ไดลงทุนเพิ่ม เติมในหุนเพิ่มทุนดังกลาวเปนจํานวนรวมทั้ งสิ้น  79 ลานบาท  โดยมีสัดสวนการถือหุน 
รอยละ 100 
 
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัทไดลงทุนในบริษัท เอส. พี. เรียลตี้ ลันตา บีช จํากัด จํานวน 10,000 หุน ซึ่งมีมูลคา
ท่ีตราไว 100 บาท ตอหุน (เรียกชําระแลว 25 บาท ตอหุน) จํานวนรวมทั้งสิ้น 0.25 ลานบาท โดยมีสัดสวนการถือหุน
รอยละ 100 
 
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2552 บริษัท เซ็นทาราอินเตอรเนชั่นแนลแมนเนจเมนท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ได
เพิ่มทุนจดทะเบียน เปนจํานวน 1,400,000 หุน โดยมีมูลคาท่ีตราไว 100 บาท ตอหุน (เรียกชําระเต็มมูลคา) และ
บริษัทไดลงทุนเพิ่มเติมในหุนเพิ่มทุนดังกลาวเปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 140 ลานบาท โดยมีสัดสวนการถือหุนรอยละ 
100 

 
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2553 บริษัทไดลงทุนในบริษัท เซ็นวารี เฮลตี้ สปา จํากัด จํานวน 10,000 หุน ซึ่งมีมูลคาท่ี
ตราไว 100 บาท ตอหุน (เรียกชําระแลว 100 บาท ตอหุน) จํานวนรวมทั้งสิ้น 1 ลานบาท โดยถือสัดสวนจํานวน    
รอยละ 100 บริษัทไดชําระคาหุนแลวเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553  
 
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2553 บริษัทไดลงทุนในบริษัท เซ็นทรัล บางกอกคอนเวนชั่น และเอ็กซิบิช่ัน จํากัด จํานวน 
10,000 หุน ซึ่งมีมูลคาท่ีตราไว 100 บาท ตอหุน (เรียกชําระแลว 100 บาท ตอหุน) จํานวนรวมทั้งสิ้น 1 ลานบาท โดย
ถือสัดสวนจํานวนรอยละ 100 บริษัทไดชําระคาหุนแลวเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553  
 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 บริษัทไดลงทุนในบริษัท เซ็นทารา ไทย โฮเต็ล แมนเนจเมนท จํากัด จํานวน 
1,000,000 หุน ซึ่งมีมูลคาท่ีตราไว 100 บาท ตอหุน (เรียกชําระแลว 25 บาท ตอหุน) จํานวนรวมทั้งสิ้น 25 ลานบาท 
โดยถือสัดสวนจํานวนรอยละ 100 บริษัทไดชําระคาหุนแลวเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553  
 
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 บริษัทไดชําระคาหุนเพิ่มเติมในบริษัท ทริปเปลไนน เดคคอร จํากัด จํานวน 10,000 หุน 
ซึ่งมีมูลคาท่ีตราไว 100 บาท ตอหุน เรียกชําระ 75 บาท ตอหุน จํานวนรวมทั้งสิ้น 750,000 บาท โดยถือสัดสวน
จํานวนรอยละ 100  



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 และเงินปนผลรับสําหรับแตละป มีดังนี้ 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดสวน           
 ความเปนเจาของ  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  คาเผื่อการดอยคา  ราคาทุน  - สุทธิ  เงินปนผลรับ 
 2553 2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552 

 (รอยละ)  (พันบาท) 

บริษัทยอย                       

บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จาํกัด 100.0 100.0  250,000  250,000  394,383  394,383  -  -  394,383  394,383  7,500  - 
บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จํากดั 100.0 100.0  150,000  150,000  189,000  189,000  -  -  189,000  189,000  6,000  9,000 
บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบยรีสอรท จาํกัด 100.0 100.0  500,000  500,000  500,000  500,000  -  -  500,000  500,000  -  - 
บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จาํกัด 63.9 63.9  185,000  185,000  198,906  198,906  -  -  198,906  198,906  94,648  94,648 
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 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 จาํกัด 100.0 100.0  620,000  620,000  669,607  669,607  -  -  669,607  669,607  194,000  110,000 
บริษัท ทริปเปลไนน เดคคอร จาํกดั 100.0 100.0  1,000  250  1,000  250  -  -  1,000  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  150,000  150,000  150,000  -  -  150,000  150,000  -  - 
   แมนเนจเมนท จํากัด                       



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดสวน           
 ความเปนเจาของ  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  คาเผื่อการดอยคา  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปนผลรับ 
 2553 2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552 

 (รอยละ)  (พันบาท) 

บริษัทยอย (ตอ)                       

บริษัท เอส. พี. เรยีลตี้ ลันตา บชี จํากัด 100.00 100.00  250  250  250  250  -  -  250  250  -  - 
บริษัท เอส. พี. เรยีลตี้ หาดฝรั่ง รีสอรท จํากัด 100.00 100.00  22,125  22,125  22,125  22,125  -  -  22,125  22,125  -  - 
บริษัท เอส. พี. เรยีลตี้ พัทยา บีช จํากัด 100.00 100.00  80,000  80,000  80,000  80,000  -  -  80,000  80,000  -  - 
บริษัท เซ็นวารี เฮลตี้ สปา จํากัด 100.00 -  1,000  -  1,000  -  -  -  1,000  -  -  - 
บริษัท เซ็นทรัล บางกอกคอนเวนชัน่ 100.00 -  1,000  -  1,000  -  -  -  1,000  -  -  - 
   และเอ็กซิบิชั่น จํากัด                       
บริษัท เซ็นทารา ไทย โฮเตล็แมนเนจเมนท จํากัด 100.00 -  25,000  -  25,000  -  -  -  25,000  -  -  - 

    4,106,625  4,078,875  4,353,520  4,325,770  (210,000)  (210,000)  4,143,520  4,115,770  302,148  213,648 

กองทุนรวม                       

กองทุนรวมไทยพัฒนา 2 23.83 23.83  815,000  815,000  67,970  87,390  -  -  67,970  87,390  95,022  91,116 
    815,000  815,000  67,970  87,390  -  -  67,970  87,390  95,022  91,116 

รวม    4,921,625  4,893,875  4,421,490  4,413,160  (210,000)  (210,000)  4,211,490  4,203,160  397,170  304,764 

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



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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10 เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการที่ควบคุมรวมกัน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

 (พันบาท) 

ณ วันที่ 1 มกราคม 1,171,513  1,087,658  1,050,103  1,049,009 
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน     
   ตามวิธีสวนไดเสีย (20,982) 124,782 - - 
ซื้อเงินลงทุน - 18,129 - 1,094 
รับคืนเงินมูลคาหนวยลงทุนในกองทุนรวม (4,898) - (4,898) - 
เงินปนผลรับ (66,302) (59,056) - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1,079,331 1,171,513  1,045,205  1,050,103 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการที่ควบคุมรวมกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 และเงินปนผลรับสําหรับแตละป มีดังนี้ 
 

     งบการเงินรวม 
 สัดสวนความเปน                         

 เจาของ  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย  การดอยคา  สวนไดเสีย - สุทธิ  เงินปนผลรับ 

 2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552 

 (รอยละ)  (พันบาท) 

บริษัทรวม                            

กองทุนรวมสิทธิการเชา 25.3  25.3  3,200,000  3,200,000 805,205  810,103  895,980 932,268 -  - 895,980 932,268 66,302  59,056 
   อสังหาริมทรัพยโรงแรมและ               
   รีสอรทในเครือเซ็นทารา               
Regent Maldives Pvt. Ltd. 25.0  25.0  484,935  484,935 120,985  120,985  25,684 86,409 -  - 25,684 86,409 - - 

     3,684,935  3,684,935 926,190  931,088  921,664 1,018,677 -  - 921,664 1,018,677 66,302 59,056 

กิจการที่ควบคุมรวมกัน                 
บริษัท โรงแรมกะรนภูเก็ต จาํกัด 50.0  50.0  520,000  520,000 260,000  260,000  93,653 89,536 -  - 93,653 89,536 - - 
บริษัท โรงแรมกะตะภูเก็ต จํากัด 50.0  50.0  120,000  120,000 60,000  60,000  64,014 63,300 -  - 64,014 63,300 - - 

     640,000  640,000 320,000  320,000  157,667 152,836 -  - 157,667 152,836 - - 

รวม     4,324,935  4,324,935 1,246,190  1,251,088  1,079,331 1,171,513 -  - 1,079,331 1,171,513 66,302 59,056 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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     งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดสวนความเปน                  ราคาตลาดสําหรบั     

 เจาของ  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  การดอยคา  ราคาทุน - สุทธิ  หลักทรัพยจดทะเบียนฯ  เงินปนผลรับ 

 2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552 

 (รอยละ)  (พันบาท) 

บริษัทรวม                            

กองทุนรวมสิทธิการเชา 25.3  25.3  3,200,000  3,200,000 805,205  810,103  -  - 805,205  810,103 697,404 640,639 66,302 59,056 
   อสังหาริมทรัพยโรงแรมและ                
   รีสอรทในเครือเซ็นทารา                
Regent Maldives Pvt. Ltd. 25.0  25.0  484,935  484,935 -  -  - - -  -   - - 

     3,684,935  3,684,935 805,205  810,103  - - 805,205  810,103   66,302 59,056 

กิจการที่ควบคุมรวมกัน                
บริษัท โรงแรมกะรนภูเก็ต จาํกัด 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  4,324,935 1,045,205  1,050,103  - - 1,045,205  1,050,103   66,302 59,056 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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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 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           
   ภายใตสัญญาเชาการเงิน - - - 2,082 166 - - - (81,622) (79,374) 
โอนจากเงินจายลวงหนาคาที่ดิน - 533 - - - - - - - 533 
โอนไปลิขสิทธิ์ซอฟทแวร - - - - (241) - - - (476) (717) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ           
   1 มกราคม 2553 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 
เพิ่มขึ้น         - 1,574 184,293 125,329 107,824 56,508 1,680 23,707 1,621,918 2,122,833 
จําหนาย - -  (263,015) (64,793) (69,239) (19,659) (1,736) (2,419) (58,526) (479,387)  
โอน   - 644,294 27,202 351,996 148,285 3,569 188,748             1,732 (1,365,826) - 
โอนไปสินทรัพย           
   ภายใตสัญญาเชาการเงิน - -            (9,950) - (317) - - -  (3,412) (13,679) 
โอนจากเงินจายลวงหนาคาที่ดิน         101,278 - - - - - - - -          101,278 
โอนไปลิขสิทธิ์ซอฟทแวร - -              (157) (501) (673) - - -        (7,481)            (8,812) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 3,518,126 1,167,357 6,826,934 3,338,645 1,661,949 281,591 223,232 245,513 1,162,068 18,425,415 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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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 2552 - 88,527 1,827,413 1,197,570 725,769 446 6,900 138,460 - 3,985,085 

คาเสื่อมราคา - 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) - - - - - 
โอนไปสินทรัพยภายใตสัญญาเชา           
   การเงิน - - - 256 12 - - - - 268 
โอนไปลิขสิทธิ์ซอฟทแวร - - - - (151) - - - - (151) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ           
   1 มกราคม 2553 -  98,738 2,008,383 1,320,788 838,741 1,329 12,634 164,525 - 4,445,138 
คาเสื่อมราคาสําหรับป -  50,731 414,668 324,589 206,601 891 10,836 27,873 - 1,036,189 
จําหนาย -  - (255,261) (56,480) (69,059) - (323) (2,001) - (383,124) 
โอน -              2,294 (2,294) - - - - - - - 
โอนไปสินทรัพย           
   ภายใตสัญญาเชาการเงิน -  - -               -               - - - - - -  
โอนไปลิขสิทธิ์ซอฟทแวร -  - - - - - - - - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 - 151,763 2,165,496 1,588,897 976,283 2,220 23,147 190,397 - 5,098,203 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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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 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 และ           
   1 มกราคม 2553 - 491 12,600 1,593 1,693 - - - - 16,377 
เพิ่มขึ้น - - - - - - - - - - 
จําหนาย - - (405) (1,204) (1,125) - - - - (2,734) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 - 491 12,195 389 568 - - - - 13,643 
           

มูลคาสุทธิทางบัญชี           

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 
           

ภายใตกรรมสิทธิ์ของบริษัท 3,518,126 1,015,103 4,649,243 1,749,359 661,913 279,371 200,085 55,116 1,162,068 13,290,384 
ภายใตสัญญาเชาการเงิน - - - - 23,185 - - - - 23,185 

รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 3,518,126 1,015,103 4,649,243 1,749,359 685,098 279,371 200,085 55,116 1,162,068 13,313,569 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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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 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 และ           
   1 มกราคม 2553 772,117 322,570 2,346,094 989,265 277,407 93,436 34,152 85,768 105,133 5,025,942 
เพิ่มขึ้น - 1,320 7,259 13,543 15,624 9,531 1,336 3,209 357,861 409,683 
โอน   - - - 13,186 37,155               3,569 118,543 - (172,453) - 
โอนไปลิขสิทธิ์ซอฟทแวร - -              (157)              (501)                (673) - - -  (2,949)           (4,280) 
จําหนาย - - (3,658) (80) (49) (6,966) (323) -           (2,416) (13,492) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 772,117 323,890 2,349,538 1,015,413 329,464 99,570 153,708 88,977 285,176 5,417,853 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
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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 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 และ           
   1 มกราคม 2553 - 5,391 40,029 49,240 50,199 - 12,630 68,423 - 225,912 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 32,416 114,052 125,380 57,008 - 10,716 6,608 - 346,180 

จําหนาย - - (3,658) (15) (26) - (323) - - (4,022) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 - 37,807 150,423 174,605 107,181 - 23,023 75,031 - 568,070 
           

มูลคาสุทธิทางบัญชี           
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 
           

ภายใตกรรมสิทธิ์ของบริษัท 772,117 286,083 2,199,115 840,808 199,098 99,570 130,685 13,946 285,176 4,826,598 
ภายใตสัญญาเชาการเงิน - - - - 23,185 - - - - 23,185 

รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 772,117 286,083 2,199,115 840,808 222,283 99,570 130,685 13,946 285,176 4,849,783 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
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ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอยแหงหนึ่งเมื่อวนัที่ 1 เมษายน 2552 คณะกรรมการมีมติอนมุัติใหบริษัท
ยอยดําเนินการขายทรัพยสินบางสวนภายใตเครื่องหมายการคา พิซซา ฮัท ใหกับบริษัทในประเทศแหงหนึ่ง ในราคา
ขายตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน ตอมาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 บริษัทยอยไดทําสัญญาซื้อขายทรัพยสินขางตนกับ
บริษัทในประเทศแหงหนึ่งซึ่งทําใหเกิดขาดทุนจากการขายจํานวน/2.2 ลานบาท โดยทรัพยสนิดังกลาวไดสงมอบให
คูสัญญาแลวในวันที่ 30 เมษายน 2552   
 
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2552 บริษัท ซี.เอส.ซี เวิลดไวด จํากัด (เดิมช่ือ บริษัท บี-อาร (ไทยแลนด) จํากัด “บีอารที”) ได
ยกเลิกการทําสัญญาสิทธิในการเปนผูจัดจําหนายและพัฒนาสินคาในประเทศกับบริษัท บาสกิ้น-รอบบิ้นส อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด โดยใหมีผลภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บีอารที ไดตัดจําหนาย
คาสิทธิบัตรและเครื่องหมายการคา เปนจํานวนเงิน 23.1 ลานบาทในงบกําไรขาดทุนรวม และบริษัท เซ็นทรัลเรสตอ
รองส กรุป จํากัด ไดตัดจําหนายเงินมัดจํา สิทธิการเชา สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณเนื่องจากการยกเลิกสัญญา
ดังกลาว เปนจํานวนเงิน 18 ลานบาทในงบกําไรขาดทุนรวม และตั้งคาเผื่อการปดสาขา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 
เปนจํานวนเงิน 3.9 ลานบาทในงบดุลรวม 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทยอยสองแหงไดจํานองที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสราง ซึ่งมีมูลคาตาม
บัญชีเปนจํานวน 4,075 ลานบาท (2552: 4,120 ลานบาท) เปนหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะยาว
กับสถาบันการเงิน  
 
อาคารโรงแรม สิ่งปลูกสรางและสวนติดตั้งเพิ่มเติมของบริษัทยอยแหงหนึ่งคือ บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท 
จํากัด ไดใหเปนกรรมสิทธิ์ของการรถไฟแหงประเทศไทย ตามสัญญาเชาท่ีดิน อาคารและทรัพยสินของโรงแรม
รถไฟหัวหิน 
 

ราคาทรัพยสินกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณซึ่งไดคิดคาเสื่อมราคาเต็มจํานวนแลว แตยังคงใช
งานอยู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังนี้ 
 
 2553 2552 
 (พันบาท) 
กลุมบริษัท 1,958,360 1,771,763 
บริษัท 86,759 6,065 
  



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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การประเมินราคาของสินทรัพย 
 
ในไตรมาสที่สามของป 2551 บริษัทยอย 8 แหง ไดวาจางผูประเมินราคาอิสระใหประเมินราคาทรัพยสินที่มีอยู ณ 
วันที่ 31 สิงหาคม 2551 ซึ่งรวมทั้งท่ีดิน อาคาร และอุปกรณท่ีเคยประเมินราคาไวแลว บริษัทยอยไดบันทึกที่ดิน 
อาคาร และอุปกรณในราคาที่ประเมินใหมตามรายงานการประเมินราคาลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 
 
การบันทึกรายการการประเมินราคาทรัพยสินดังกลาว ทําใหสวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ของบริษัทและบริษัทยอยในงบดุลรวม ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2551 เพิ่มข้ึนเปนจํานวนประมาณ 1,824 ลานบาท โดย
สวนเกินทุนจากการตีราคานี้จะนําไปจายเงินปนผลไมได นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิจากการ
ประเมินราคา และขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย ในงบกําไรขาดทุนรวมเปนจํานวนประมาณ 3.1 ลานบาท 
และ 15.2 ลานบาท ตามลําดับ 
 
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2549 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศฉบับท่ี 25/2549 เรื่อง “การบันทึกบัญชีเมื่อมีการตีราคา
ใหม” ประกาศของสภาวิชาชีพบัญชีดังกลาว กําหนดใหกลุมบริษัทสามารถเลือกปฏิบัติการบันทึกบัญชีสินทรัพย
เมื่อมีการตีราคาใหมได 2 วิธี คือ (ก) บันทึกตามหลักการที่กําหนดไวในยอหนาท่ี 38 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 
16 เรื่อง “ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ” (ฉบับที่ 32 เดิม) โดยคิดคาเสื่อมราคาจากยอดรวมของสินทรัพยท่ีตีราคาใหม 
หรือ (ข) ปฏิบัติตามเกณฑราคาทุน เมื่อมีการตีราคาเพิ่ม โดยคิดคาเสื่อมราคาจากราคาทุนเดิม 

 
กลุมบริษัทเลือกที่จะปฏิบัติตามเกณฑราคาทุน เมื่อมีการตีราคาเพิ่มโดยคิดคาเสื่อมราคาจากราคาทุนเดิม ซึ่งวิธีการ
ดังกลาว ทําใหงบการเงินของกลุมบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีกําไรของกลุมบริษัท
เพิ่มข้ึนเปนจํานวนเงิน 50 ลานบาท และ 54.9 ลานบาท ตามลําดับ และกําไรตอหุนเพิ่มข้ึนจํานวน 0.04 บาทตอหุน 
และ 0.04 บาทตอหุน ตามลําดับ 
 

12 สินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงิน 
 
อาคารโรงแรม สิ่งปลูกสรางและสวนติดตั้งของบริษัทยอยแหงหนึ่งคือ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด 
(“CWH”) ตองโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสรางใดๆ ท่ี CWH ไดซอมแซมปรับปรุง หรือกอสรางขึ้น        
บนที่ดินที่เชาชวงใหแกเจาของทรัพยสินคือสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ทันทีท่ีมีการซอมแซม 
ปรับปรุงหรือกอสรางดังกลาวเสร็จสิ้นตามสัญญาเชาชวงท่ีดิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 สินทรัพยภายใต
สัญญาเชาการเงิน มีดังนี้ 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
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 งบการเงินรวม 
 

สวนปรับปรุง
ที่ดิน  

อาคารและสวน
ปรับปรุง  

เครื่องจักรและ
อุปกรณ  

เครื่องตกแตง
ติดตั้งและ
เครื่องใช
สํานักงาน  รวม 

 (พันบาท) 
ราคาทุน      
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 58,305 2,369,360 1,024,752 - 3,452,417 
เพิ่มขึ้น (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 วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ      
   1 มกราคม 2553 65,994 2,410,411 1,024,453 17,496 3,518,354 
เพิ่มขึ้น (ลดลง) - 4,164 4,963 - 9,127 
จําหนาย - - - - - 
โอน   - 2,882 567 10,230 13,679 
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ - - - - - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 65,994 2,417,457 1,029,983 27,726 3,541,160 
      

คาเสื่อมราคาสะสม      
ณ วันที่ 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 - 
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ - (12) (256) - (268) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ      
   1 มกราคม 2553 3,409 170,005 94,244 2,632 270,290 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 2,721 97,071 58,208 1,750 159,750 
จําหนาย - - - - - 
โอน - - - - - 
โอนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ - - - - - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 6,130 267,076 152,452 4,382 430,040 
     

มูลคาสุทธิทางบัญชี     
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 62,585 2,240,406 930,209 14,864 3,248,064 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 59,864 2,150,381 877,531 23,344 3,111,120 
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13 สิทธิการเชา 
 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552 

  (พันบาท) 

ณ วันที่ 1 มกราคม  563,330 301,051 288,954  - 
เพิ่มข้ึน 4 27,173 389,597 9,388  361,064 
ตัดเปนคาใชจาย  (110,151) (114,204) (73,813)  (72,110) 
จําหนาย  - (13,114) -  - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  480,352 563,330 224,529  288,954 

 
14 ลิขสิทธิ์ซอฟทแวร 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2553 2552 2553 2552 

  (พันบาท) 

ราคาทุน      
ณ วันที่ 1 มกราคม  157,288 118,129 66,677  52,412 
เพิ่มข้ึน  16,941 47,306 2,615  13,803 
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ  7,404 717 4,279  476 
จําหนาย  (3,581) (8,924) (3,581)  (14) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  178,052 157,228 69,990  66,677 
      

คาตัดจําหนายสะสม      

ณ วันที่ 1 มกราคม  53,374 41,711 20,917  15,428 
คาตัดจําหนายสําหรับป  21,806 17,308 7,589  5,502 
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ  - 151 -  - 
จําหนาย  (4,583) (5,796) (3,574)  (13) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  70,597 53,374 24,932  20,917 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2553 2552 2553 2552 

  (พันบาท) 

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

 (227) (3,000) -  - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  - 227 -  - 

       
มูลคาสุทธิทางบัญช ี       
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  107,455 103,627 45,058  45,760 

 
15 คาความนิยม 
 

 งบการเงินรวม 
 2553  2552 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม 115,417 115,417 
หัก คาเผื่อการดอยคา - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 115,417 115,417 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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16 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

 (พันบาท) 

คาสิทธิแรกเริ่มรอตัดบัญชี 136,422 115,246 - - 
ลูกหนี้ตามสัญญาตางตอบแทน     
   การกอสรางโรงแรมและการปรับปรุงโรงแรม 27,500 27,500 27,500 27,500 
เงินมัดจํา 196,576 189,935 2,135 1,807 
เงินจายลวงหนาคากอสราง 75,197 85,587 48,719 52,115 
เงินจายลวงหนาคาท่ีดิน 125,539 204,767 66,445 66,445 
คาบริการท่ีจอดรถจายลวงหนา 96,706 101,102 - - 
ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 73,915 153,818 17,907 97,539 
อื่น ๆ 29,837 12,004 16,308 1,714 

รวม 761,692 889,959 179,014 247,120 
 

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 บริษัทไดทําสัญญาตางตอบแทนกับ บริษัท ดวงตะวันโฮเท็ล จํากัด (“CDC”) เพื่อ
ปรับปรุงโรงแรม เกี่ยวกับการกอสรางและปรับปรุงอาคารโรงแรมของ/CDC ตามรายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวของ
ในการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่กอสรางโรงแรม ในวงเงินจํานวนไมเกิน 50 ลานบาท กําหนดชําระคืนภายใน
ระยะเวลา 5 ป นับตั้งแตวันทําสัญญา และค้ําประกันโดยการจํานําหุนของ CDC และโดยบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน / 
กรรมการของ CDC โดยคิดคาตอบแทนเปนเงินเทากับดอกเบี้ยในอัตรา MLR ของธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง           
ลบรอยละ 1  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสัญญาดังกลาวมีจํานวน 27.5 ลานบาท 

 

17 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

 (พันบาท) 

สวนที่มีหลักประกัน 1,000 5,644 - - 
สวนที่ไมมีหลกัประกัน 1,123,692 1,643,860 1,111,930 1,614,872 

รวม 1,124,692 1,649,504 1,111,930 1,614,872 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีภาระดอกเบี้ยในอัตราตลาด 
 
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

 (พันบาท) 

สวนที่มีหลักประกัน 2,314,000 910,000 684,000 500,000 
สวนที่ไมมีหลกัประกัน 800,000 2,817,600 800,000 500,000 

รวม 3,114,000 3,727,600 1,484,000 1,000,000 

 
เงินกูยืมระยะยาวแยกแสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจายชําระไดดังนี้ 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

 (พันบาท) 

ครบกําหนดภายในหนึ่งป  888,000 463,200 788,000 216,000 
     

ครบกําหนดหลังจากหนึ่งป แตไมเกินหาป 1,300,000 2,404,400 696,000 784,000 
ครบกําหนดหลังจากหาป 926,000 860,000 - - 

 2,226,000 3,264,400 696,000 784,000 

รวม 3,114,000 3,727,600  1,484,000  1,000,000 

 
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีภาระดอกเบี้ยในอัตราตลาด 
 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเงินกูยืมระยะยาวที่มีหลักประกัน ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2553 และ 2552 คํ้าประกันโดยที่ดิน อาคารและอุปกรณของกลุมบริษัท ซึ่งมีราคาตามบัญชีเปนจํานวน 
4,075  ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (2552: 4,120 ลานบาท) 
 
บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) ไดทําสัญญากับธนาคารในประเทศสามแหงเพื่อรับวงเงินสินเชื่อ
ระยะสั้นประเภทตางๆ  ตามสัญญา CRG จะไมจําหนาย จํานําหรือจํานองอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาท่ีมีอยู
หรือท่ีจะมีในอนาคตเปนจํานวนเกินกวาท่ีตกลงตามสัญญา โดยไมไดรับการยินยอมจากธนาคาร 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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ตามสัญญาเงินกูยืมระหวางบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด (“CWH”) กับธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง CWH  
ตกลงจะไมจําหนาย จาย โอน ใหเชา กอใหเกิดภาระผูกพันในสิทธิการเชาชวงท่ีดิน รวมท้ังอาคารและสิ่งปลูกสราง 
โดยไมไดรับการยินยอมจากธนาคาร 
 
หุนกู 
 

   งบการเงินรวม / 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อัตรา  ครบกําหนด     
 ดอกเบี้ย  ชําระ 2553  2552 
 (รอยละ)   (พันบาท) 
ครั้งท่ี 1/2552 ชุดท่ี 1 4.00  29 กรกฎาคม 2554  1,000,000  1,000,000
ครั้งท่ี 1/2552 ชุดท่ี 2  4.55  29 กรกฎาคม  2555  600,000  600,000
ครั้งท่ี 2/2552 4.45  24 กรกฎาคม 2555  1,000,000  1,000,000
ครั้งท่ี 1/2553 3.50  30  กันยายน 2556  1,000,000  - 
ครั้งท่ี 2/2553  3.85  23 มิถุนายน 2560  500,000  - 
ครั้งท่ี 3/2553 3.85  29 มิถุนายน 2560  500,000  - 
ครั้งท่ี 4/2553 3.40  3 กันยายน 2556  400,000  - 
     5,000,000  2,600,000
หัก คาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญชี  (2,839)  (4,184) 

สุทธ ิ  4,997,161  2,595,816 
หัก หุนกูท่ีถึงกําหนดเรียกคืนภายในหนึ่งป  (999,033  - 
หุนกูที่ถึงกําหนดเรียกคืนเกินกวาหนึ่งป  3,998,128  2,595,816 

 
หุนกูเหลานี้เปนหุนกูชนิดระบุช่ือ ประเภทไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน 
 
หุนกูเหลานี้มีขอจํากัดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการรักษาอัตราสวนทางการเงิน การจายเงินปนผล การลดทุนชําระแลว 
การจํานํา การจํานองสินทรัพยและการจําหนายสินทรัพยท่ีประกอบธุรกิจที่สําคัญ 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยหลายฉบับ โดยมีรายละเอียดของสัญญา 
ดังตอไปนี้ 
 

เงื่อนไขตามขอตกลงเดิม 
 

เงินตน   3,600,000,000 บาท 
อัตราดอกเบี้ย  รายไตรมาส, อตัราดอกเบี้ยคงที่ รอยละ 3.50 – รอยละ 4.55 ตอป 
   รายหกเดือน, อตัราดอกเบี้ยคงที่ รอยละ 4.45 ตอป 
 

เงื่อนไขตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 
 

เงินตน   3,600,000,000 บาท 
อัตราดอกเบี้ย  รายเดือน, อัตราดอกเบี้ยลอยตวั MLR ลบรอยละ 3 
   รายไตรมาส, อตัราดอกเบี้ยลอยตัว อัตราเงินฝากประจํา 6 เดือน บวกรอยละ 2.815 

รายหกเดือน, อตัราดอกเบี้ยลอยตัว อัตราเงินฝากประจํา 6 เดือน บวกรอยละ 1.90 ถงึ รอยละ 
2.805 

 

สัญญาขางตนครบกําหนดระหวางวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ถงึวันที่ 29 มิถุนายน 2560 
 

สวนของผูถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมไทยพัฒนา 2 
 

 งบการเงินรวม 

 2553 2552 

 (พันบาท) 
ครบกําหนดภายในหนึ่งป  62,000 62,000 
ครบกําหนดหลังจากหนึ่งป แตไมเกินหาป 155,000 217,000 

รวม 217,000 279,000 
 

สวนของผูถือหนวยลงทุนในกองทุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เปนเงินลงทุนของผูถือหนวยลงทุน
ประเภท ก (ตราเปนเงินบาท) ซึ่งไดรับการค้ําประกันการชําระโดยบริษัท ท้ังนี้ เงินปนผลท่ีพึงจายแกผูถือหนวย
ลงทุนประเภทดังกลาวคํานวณขึ้นจากอัตรารอยละของมูลคาสุทธิตอหนวยครั้งลาสุดตามที่กลาวไวในสัญญาผูถือ
หนวยลงทุน 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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วงเงินกูยืมท่ียังไมไดใช 
 
กลุมบริษัทและบริษัทมีวงเงินกูยืมท่ียังไมไดใช ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เปนจํานวนเงินรวม 3,470  ลานบาทและ 
1,304 ลานบาท ตามลําดับ (2552: 3,710 ลานบาท และ 1,636 ลานบาท ตามลําดับ) 
 

18 สํารองการค้ําประกัน 
 
สํารองการค้ําประกันเปนการค้ําประกันรายไดคาเชาภายใตสัญญาเชาอาคารสิ่งปลูกสรางที่บริษัทและบริษัทยอยแหง
หนึ่งใหแกกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา โดยมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

 (พันบาท) 

สํารองการค้ําประกันระยะสั้น 90,580 88,930 45,440 44,620 
สํารองการค้ําประกันระยะยาว 28,582 106,874 14,344 53,616 
รวม 119,162 195,804 59,784 98,236 

 
รายการเคลื่อนไหวของสํารองการค้ําประกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

 (พันบาท) 

ณ วันที่ 1 มกราคม 195,804 78,740 98,236 39,500 
เพิ่มข้ึน 11,980 156,000 6,010 78,270 
ใชไป (88,622) (38,936) (44,462) (19,534) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 119,162 195,804 59,784 98,236 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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19 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552 

  (พันบาท) 

เงินปนผลของผูถือหนวยลงทุน      
   ในกองทุนรวมคางจาย  - 4,523 - - 
เจาหนี้คาซื้ออาคารและอุปกรณ  208,629 389,674 95,119 296,467 
คาเชาคางจาย - กองทุนรวม 4 22,500 32,500 36,667 36,667 
คาใชจายคางจาย  436,594 354,878 85,756 71,304 
เจาหนี้อื่น  9,765 21,918 7,811 17,150 
รายไดคาบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี  46,124 45,999 36,886 31,527 
เงินมัดจํา  183,475 120,641 62,551 42,499 
เงินประกันผลงาน  200,415 278,562 41,891 145,635 
อื่น ๆ  134,003 105,761 59,887 52,937 

รวม  1,241,505 1,354,456 426,568 694,186 
 

20 ทุนเรือนหุน 
 

 มูลคาหุน 2553  2552 
 ตอหุน จํานวนหุน จํานวนเงิน จํานวนหุน จํานวนเงิน 

 (บาท) (พันหุน / พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน      

ณ วันที่ 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 วันที่ 1 มกราคม      
-  หุนสามัญ 1 1,580,800 1,580,800 1,350,000 1,350,000 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม      

-  หุนสามัญ 1 1,580,800 1,580,800 1,350,000 1,350,000 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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21 สวนเกินทุนและสํารอง 
 
สวนเกินมูลคาหุน 
 
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุนสูงกวา
มูลคาหุนที่จดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้ตั้งเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกินมูลคาหุนนี้
จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 
 
การตีราคาและการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรม 
 
สวนเกินทุนจากการตีราคาและการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมที่บันทึกไปยังสวนของผูถือหุน รวมผลสะสมของ
สวนเกินจากการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ และการเปลี่ยนแปลงสุทธิในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนใน
หลักทรัพยเผื่อขายจนกระทั่งมีการจําหนายเงินลงทุนนั้น 
 

สํารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุนสํารอง 
(“สํารองตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา
สํารองดังกลาวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 
 

22 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 
บริษัทและบริษัทยอยไดนําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจ รูปแบบหลักในการรายงานสวนงาน
ธุรกิจพิจารณาจากระบบการบริหาร การจัดการและโครงสรางการรายงานทางการเงินภายในของบริษัทและ     
บริษัทยอยเปนเกณฑในการกําหนดสวนงาน 
 
ผลได (เสีย) สินทรัพยและหนี้สินตามสวนงาน รวมรายการที่เกี่ยวของโดยตรงกับสวนงาน หรือท่ีสามารถปนสวน
ใหกับสวนงานไดอยางสมเหตุสมผล รายการที่ไมสามารถปนสวนไดสวนใหญประกอบดวย ดอกเบี้ยหรือเงินปนผล
ท้ังสวนของสินทรัพยและรายได เงินใหกูยืมท่ีมีดอกเบี้ย เงินกูยืมและดอกเบี้ยจาย และสินทรัพยและคาใชจายของ
กิจการโดยรวม 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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สวนงานธุรกิจ 

 
บริษัทและบริษัทยอยเสนอสวนงานธุรกิจที่สําคัญ ดังนี้ 
 
สวนงาน 1  สวนงานโรงแรม 
สวนงาน 2  สวนงานการขายอาหารและไอศกรีม 
 

สวนงานภูมิศาสตร 

 
บริษัทและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเทานั้น ดังนั้นฝายบริหารจึงพิจารณาวา บริษัทและบริษัทยอยมี
สวนงานภูมิศาสตรเพียงสวนงานเดียว 
 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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ขอมูลเกี่ยวกับผลได (เสีย) และฐานะการเงินตามสวนงานธุรกิจ 

     สวนงานการขาย  รวมสวนงาน  ตัดรายการ   
 สวนงานโรงแรม  อาหารและไอศครีม  ที่ดําเนินอยู  ระหวางกัน  รวม 
 2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552 

 (ลานบาท) 
รายได 3,892 3,728 5,322 4,621 9,214 8,349 (72) (72) 9,142 8,277 
ดอกเบี้ยรับ 242 220 4 1 246 221 (216) (209) 30 12 
รายไดอื่น 589 506 45 32 634 538 (306) (291) 328 247 
รวมรายได 4,723 4,454 5,371 4,654 10,094 9,108 (594) (572) 9,500 8,536 

           

ตนทุนขาย 1,665 1,544 2,638 2,368 4,303 3,912 (72) (72) 4,231 3,840 
คาใชจายในการบริหาร 830 735 1,683 1,603 2,513 2,338 (183) (176) 2,330 2,162 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 884 622 224 243 1,108 865 - - 1,108 865 
คาใชจายอื่น 1,117 1,191 286 258 1,403 1,449 (111) (110) 1,292 1,339 
รวมคาใชจาย 4,496 4,092 4,831 4,472 9,327 8,564 (366) (358) 8,961 8,206 
           

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุน (21) 125 - - (21) 125 - - (21) 125 
กําไร (ขาดทุน) กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได            206 487 540 182 746 669 (228) (214) 518 455 
ตนทุนทางการเงิน (519) (410) (2) (5) (521) (415) 213 209 (308) (206) 
ภาษีเงินได (66) (95) (154) (55) (220) (150) - - (220) (150) 
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป (379) (18) 384 122 5 104 (15) (5) (10) 99 
           

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธ ิ 12,544 11,452 753 771 13,297 12,223 17 19 13,314 12,242 
รวมสินทรัพย 35,962 30,867 2,152 1,630 38,114 32,497 (17,427) (12,680) 20,687 19,817 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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23 รายไดอื่น 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

 (พันบาท) 

ดอกเบี้ยรับ 30,004 11,927 151,828 144,751 
รายไดคาบริหารจัดการ 108,648 57,473 201,420 206,023 
คาเชารับ 9,120 6,501 5,354 4,740 
ตัดจําหนายรายไดรับลวงหนารอตัดบัญชี 114,612 114,612 50,333 50,333 
เงินสนับสนุน 13,447 10,060 - - 
รายไดจากการขายน้ํามันใชแลว 11,051 7,217 - - 
อื่น ๆ 72,425 51,569 20,475 8,844 

รวม 359,307 259,359 429,410 414,691 

 
24 คาใชจายผลประโยชนตอบแทนพนักงาน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

 (พันบาท) 

ผูบริหาร     

เงินเดือนและคาแรง 29,427 27,915 29,427 27,915 
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 1,595 1,542 1,595 1,542 
อื่น ๆ 13,239 14,782 12,809 14,362 

 44,261 44,239 43,831 43,819 

พนักงานอื่น     

เงินเดือนและคาแรง 1,379,098 1,201,416 349,753 244,183 
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 21,699 19,793 13,676 12,480 
อื่น ๆ 661,409 551,456 193,947 133,342 

 2,062,206 1,772,665 557,376 390,005 

รวม 2,106,467 1,816,904 601,207 433,824 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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กลุมบริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของกลุมบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานใน
การเปนสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจายเงินสะสมในอัตรารอยละ/5/ถึง อัตรารอยละ 10 ของเงินเดือนทุกเดือน 
และกลุมบริษัทจายสมทบในอัตรารอยละ.5.ถึงรอยละ 10 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
นี้ไดจดทะเบียนเปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามขอกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจัดการ
กองทุนที่ไดรับอนุญาต 

 

25 คาใชจายตามลักษณะ 
  
 รายการคาใชจายแบงตามลักษณะสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบดวยรายการ

คาใชจายท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

 (พันบาท) 
ตนทุนของอาหารและเครื่องดื่มใชไป 2,426,121 2,029,207 200,263 132,998 
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 2,055,066 1,811,618 557,507 428,957 
คาธรรมเนียมการใชสิทธิ 259,528 241,015 - - 
คาเชาที่ดินและอาคาร 259,108 326,030 92,749 180,976 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 1,229,512 987,169 359,426 116,760 
ขาดทุนจากสํารองการค้ําประกัน 11,980 156,000 6,010 78,270 

 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายสวนหนึ่งไดรวมอยูในตนทุนขายในงบกําไรขาดทุน 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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26   ตนทุนทางการเงิน 
 

  งบการเงินร งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552 
  (พันบาท) 
ดอกเบี้ยจาย      
 กิจการที่เกี่ยวของกัน 4 - - 35,854 59,882 
 สถาบันการเงินและเจาหนี้หุนกู  297,944 257,420 217,268 182,373 
เงินปนผลผูถือหนวยลงทุนในกองทุนรวม  12,518 14,832      - - 

  310,462 272,252 253,122 242,255 
หัก  สวนที่บันทึกเปนตนทุนของ
 สินทรัพย 

 
(2,936) (66,137) - (65,965) 

สุทธ ิ  307,526 206,115  253,122  176,290 

 
คาใชจายทางการเงินบันทึกเปนตนทุนของสินทรัพยระหวางกอสรางในอัตรารอยละ 4.75 (2552: รอยละ 3.54 ถึง
รอยละ 4.31) ตอป 
 

27 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน 
 
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 คํานวณจากกําไร 
(ขาดทุน) สําหรับปท่ีเปนสวนของผูถือหุนของบริษัทและจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวระหวางปโดยแสดง
การคํานวณดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

 (ลานบาท / ลานหุน) 

กําไร (ขาดทุน) ที่เปนสวนของผูถือหุนของบริษัท (51) 53 263 164 

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

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.04)  0.04           0.19  0.12 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
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28 เงินปนผล 
 
ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัท เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรเปน
เงินปนผล ในอัตราหุนละ 0.05 บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 67.5 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุนใน
ระหวางป 2553 
 
ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัท เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรเปน
เงินปนผล ในอัตราหุนละ 0.10 บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 135.0 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุน
ในระหวางป 2552 
 

29 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางดานการเงิน 
 
กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและจากการไมปฏิบัติตาม
ขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา กลุมบริษัทไมมีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธ     
เพื่อการเก็งกําไรหรือการคา  
 
การจัดการความเสี่ยงเปนสวนท่ีสําคัญของธุรกิจของกลุมบริษัท กลุมบริษัทมีระบบในการควบคุมใหมีความสมดุล
ของระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได โดยพิจารณาระหวางตนทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและตนทุนของการจัดการ       
ความเสี่ยง ฝายบริหารไดมีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ยงของกลุมบริษัทอยางตอเนื่องเพื่อใหมั่นใจวา
มีความสมดุลระหวางความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง 
 
การบริหารจัดการสวนทุน 

 
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนใหมั่นคงเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุน เจาหนี้
และตลาดและกอใหเกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมีการกํากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน 
ซึ่งกลุมบริษัทเพื่อพิจารณาจากสัดสวนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนินงานตอสวนของเจาของรวม ซึ่งไมรวม
สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม อีกทั้งยังกํากับดูแลระดับการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญ 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 

 80

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย 
 
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย หมายถึงความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาด ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุมบริษัท  กลุมบริษัทมีความเสี่ยงดานอัตรา
ดอกเบี้ยท่ีเกิดจากเงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน บริษัทไมไดใชเครื่องมือทางการเงินเพื่อจัดการ
กับความเสี่ยงนี้ 
 

ความเสี่ยงจากเงินตราตางประเทศ 
 
กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจหลักเปนเงินบาท บริษัทไมมีความเสี่ยงท่ีเปนสาระสําคัญจากเงินตราตางประเทศ 
 
ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ 
 
ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ คือความเสี่ยงท่ีลูกคาหรือคูสัญญาไมสามารถชําระหนี้แกกลุมบริษัท ตามเงื่อนไขที่ตกลง
ไวเมื่อครบกําหนด 
 
ฝายบริหารไดกําหนดนโยบายทางดานสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางดานสินเชื่อดังกลาวโดยสม่ําเสมอ  โดยการ
วิเคราะหฐานะทางการเงินของลูกคาทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่งๆ ณ วันที่รายงานไมพบวามีความเสี่ยง
จากสินเชื่อท่ีเปนสาระสําคัญ ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อแสดงไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินแตละ
รายการในงบดุล 
 
ความเสี่ยงจากสภาพคลอง 
 
กลุมบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทา    
เงินสดใหเพียงพอตอการดําเนินงานของกลุมบริษัท และเพื่อทําใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด
ลดลง 
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การกําหนดมูลคายุติธรรม 
 
นโยบายการบัญชีและการเปดเผยของกลุมบริษัทกําหนดใหมีการกําหนดมูลคายุติธรรมทั้งสินทรัพยและหนี้สิน
ทางการเงินและไมใชทางการเงิน มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยหรือ
ชําระหนี้สินกัน ในขณะที่ท้ังสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน และสามารถตอรองราคากันได
อยางเปนอิสระในลักษณะของผูท่ีไมมีความเกี่ยวของกัน วัตถุประสงคของการวัดมูลคาและ/หรือการเปดเผยมูลคา
ยุติธรรมถูกกําหนดโดยวิธีตอไปนี้ ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมมติฐานในการกําหนดมูลคายุติธรรมถูกเปดเผยใน  
หมายเหตุท่ีเกี่ยวของกับสินทรัพยและหนี้สินนั้นๆ 
 
มูลคายุติธรรมของลูกหนี้การคาและลูกหนี้ระยะสั้นอื่นๆ และเจาหนี้เปนมูลคาท่ีใกลเคียงกับราคาที่บันทึกในบัญชี 
 
มูลคายุติธรรมของหนี้สินทางการเงินที่ไมใชตราสารอนุพันธ ซึ่งพิจารณาเพื่อความมุงหมายในการเปดเผยใน         
งบการเงิน คํานวณจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตของเงินตนและดอกเบี้ย ซึ่งคิดลดโดยใชอัตรา
ดอกเบี้ยในทองตลาด ณ วันที่รายงาน 
 
มูลคายุติธรรมของหนี้สินทางการเงิน พรอมท้ังมูลคาตามบัญชีตามที่ปรากฏในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลคา  มูลคา  มูลคา  มูลคา 
 ยุติธรรม  ตามบัญชี  ยุติธรรม  ตามบัญชี 
ป 2553 (พันบาท) 

หุนกู 4,772,231  5,000,000  4,772,231  5,000,000 
เงินกูยืมระยะยาว 2,841,210  3,114,000  1,368,000  1,484,000 
สวนของผูถอืหนวยลงทุนในกองทุนรวม 214,126  217,000  -  - 
หนี้สินภายใตสัญญาขายฝาก -  -  281,472  285,250 

รวม 7,827,567  8,331,000  6,421,703  6,769,250 
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 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 

 
30 สัญญาระยะยาว 

 
สัญญาเชาระยะยาว 
 
บริษัทยอย 
 
เมื่อวันที่  4 ตุลาคม  2528 บริษัท  เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท  จํากัด  (“CHBR”)ไดทําสัญญาเชาท่ีดิน  อาคาร        
โรงแรมและทรัพยสินของโรงแรมรถไฟหัวหินกับการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) เปนเวลา 30 ป สิ้นสุดวันที่ 15 
มกราคม 2559 สัญญาเชานี้สามารถตอสัญญาออกไปไดโดยอัตโนมัติอีก 3 ป 4 เดือน และมีสิทธิท่ีจะตออายุสัญญา
ไดอี ก . 2.ครั้ ง  ๆ  ละ . 15.ป  CHBR จะตองจ ายค า เช าตามจํ านวนเงินที่ ระ บุไว ในสัญญา เริ่ มตั้ งแต วัน ท่ี  
15 มกราคม 2529 
 
ภายใตเงื่อนไขของสัญญา CHBR จะตองโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสรางที่ CHBR เปนผูจัดหาเพิ่มเติม
รวมท้ังสวนที่ติดตั้งเพิ่มเติมใหแก รฟท. 
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สัญญาสิทธิ 
 
บริษัทยอย 
 
ในเดือนกันยายน 2546 บริษัท ซี.เอส.ซี เวิลดไวด จํากัด (“CSCW”) ไดตกลงทําสัญญาสิทธิกับบริษัท บาสกิ้น-    
รอบบิ้นส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (“BRINT”) เปนระยะเวลา 20 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 22 กันยายน 2546 BRINT ได
อนุมัติให BRT ไดรับสิทธิในการดําเนินการ และเครื่องหมายการคา ซึ่ง CSCW ตองใชในการดําเนินการผลิต        
จัดจําหนาย และ การตลาดของผลิตภัณฑในพื้นที่ โดย CSCW ตองจายคาสิทธิและคาใหความชวยเหลือทางดาน
เทคนิคเปนจํานวนเงินตามที่ระบุในสัญญา โดยมีสาระสําคัญตอไปนี้ 
 
- เมื่อวันท่ี.12.มิถุนายน 2552 CSCW ไดยกเลิกการทําสัญญาสิทธิในการเปนผูจัดจําหนายและพัฒนาสินคาใน

ประเทศกับ BRINT โดยใหมีผลภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2552  
 
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 CSCW ไดตัดจําหนายคาสิทธิบัตรและเครื่องหมายการคา เปนจํานวนเงิน 23.1  

ลานบาทในงบกําไรขาดทุนรวม 
 
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด ไดตัดจําหนายเงินมัดจํา สิทธิการเชา  

สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณเนื่องจากการยกเลิกสัญญาดังกลาว เปนจํานวนเงิน 18 ลานบาทในงบกําไร
ขาดทุนรวม และตั้งคาเผื่อการปดสาขา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เปนจํานวนเงิน 3.9 ลานบาทในงบดุลรวม 

 
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2546 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) ไดทําสัญญารับโอนสิทธิภายใตสัญญา
พัฒนา สัญญาสิทธิ และสัญญาเครื่องหมายการคากับบริษัท ฟูด โนเวลตี้ส จํากัด และบริษัทตางประเทศแหงหนึ่ง ซึ่ง
บริษัทตางประเทศดังกลาวไดอนุมัติให CRGไดรับสิทธิเครื่องหมายการคา สิทธิประโยชน สิทธิในการพัฒนา สิทธิ
ในการเปนผูจัดตั้งและสิทธิในการดําเนินงานรานขายขนมอบและเครื่องดื่มภายใตช่ือ “AUNTIE ANNE’S” ตาม
เงื่อนไขของสัญญา CRG ตองจายคาธรรมเนียมในการพัฒนา และคาสิทธิแรกเริ่มสําหรับทุกๆ รานคาท่ีเปดใหม  
นอกจากนี้ CRG ตองจายคาสิทธิและคาโฆษณาในอัตรารอยละที่ตกลงกันตามยอดขาย  สัญญานี้มีผลบังคับใชจนถึง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2555 
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เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2547 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) ไดทําสัญญารับโอนสิทธิภายใตสัญญา
สิทธิกับบริษัท ไทยแฟรนไชซิ่ง จํากัด และบริษัท ดัสกินส จํากัด ซึ่งตั้งตามกฎหมายของประเทศญี่ปุนโดยอนุญาต
ใหบริษัทเปนผูดําเนินกิจการรานคา ภายใตเครื่องหมายการคา ‘มิสเตอรโดนัท’ ในประเทศไทย เพื่อเปนการ        
ตอบแทนสิทธิดังกลาว CRG ตกลงจะจายคาธรรมเนียมสิทธิเปนรายเดือนตามอัตรารอยละที่ระบุในสัญญา สัญญามี
ผลบังคับใชจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 
 
ในเดือนพฤษภาคม 2547 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) ไดทําสัญญาสิทธิกับบริษัทในประเทศ
แหงหนึ่ง โดยบริษัทดังกลาวอนุญาตให CRG เปนผูดําเนินกิจการรานคาภายใตเครื่องหมายการคา “พิซซา ฮัท” และ 
“เค เอฟ ซี” สัญญานี้มีผลบังคับใชเปนเวลา 10 ป นับจากวันที่แตละรานภายใตเครื่องหมายขางตนเปดดําเนินการ/
CRG/สามารถตออายุสัญญาสิทธิของแตละรานไดอีก 10 ป โดยทําหนังสือแจงลวงหนากอนสัญญาหมดอายุ 12 - 18 
เดือน  เพื่อเปนการตอบแทนสิทธิดังกลาว CRG ตกลงจายคาธรรมเนียมตางๆ ตามที่ระบุในสัญญา บริษัทตองปฏิบัติ
ตามขอกําหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไวในสัญญา โดยมีสาระสําคัญตอไปนี้ 
 
- ในเดือนสิงหาคม 2547 CRG ไดรับหนังสือแจงการโอนสิทธิจากบริษัทในประเทศดังกลาว ผูซึ่งได

มอบหมายการเปนเจาของสิทธิท้ังหมดตามสัญญาขางตนใหแกบริษัทในประเทศอีกแหงหนึ่งซึ่งเปนผูรับ
โอนสิทธิ  การเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลบังคับตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2547 

 
- ตอมาในเดือนเมษายน 2552 CRG ไดขายสินทรัพยท่ีใชในการประกอบธุรกิจภายใตเครื่องหมายการคา    

“พิซซา ฮัท” ใหกับบริษัทผูรับโอนสิทธิ 
 
- ผลจากการทําสัญญาซื้อขายดังกลาว CRG ตกลงที่จะยกเลิกสัญญาสิทธิภายใตเครื่องหมายการคา “พิซซา 

ฮัท” ในเดือนพฤษภาคม 2552 เปนผลใหบริษัทหยุดดําเนินกิจการรานคาภายใตเครื่องหมายการคา “พิซซา 
ฮัท” ตั้งแตวันนั้นเปนตนมา 

 
ในเดือนพฤศจิกายน 2550 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) ไดทําสัญญาสิทธิกับบริษัทตางประเทศ
แหงหนึ่ง เปนระยะเวลา 10 ป โดยบริษัทดังกลาวอนุญาตให CRG ไดรับสิทธิในการพัฒนา สิทธิดําเนินธุรกิจภายใต
ทรัพยสินทางปญญา สิทธิเครื่องหมายการคาและสิทธิในการใหผูรับสิทธิตอดําเนินงานรานอาหารภายในประเทศ
ไทยภายใตช่ือ “ Pepper Lunch” เพื่อเปนการตอบแทนสิทธิดังกลาว CRG ตกลงจายคาธรรมเนียมตางๆ ตามที่ระบุใน
สัญญา บริษัทตองปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา  
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ในเดือนพฤศจิกายน 2551 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) ไดทําสัญญาสิทธิกับบริษัท
ตางประเทศแหงหนึ่ง เปนระยะเวลา 20 ป โดยบริษัทดังกลาวอนุญาตให CRG ไดรับสิทธิในการดําเนินธุรกิจภายใต
ทรัพยสินทางปญญา สิทธิเครื่องหมายการคาและสิทธิในการใหผูรับสิทธิตอดําเนินงานรานคาภายในประเทศภายใต
ช่ือ “Beard Papa” เพื่อเปนการตอบแทนสิทธิดังกลาว CRG ตกลงจายคาธรรมเนียมตางๆ ตามที่ระบุในสัญญา CRG 
ตองปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา 
 

ในเดือนธันวาคม 2552 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) ไดทําสัญญาสิทธิเฉพาะสาขากับบริษัท
ตางประเทศแหงหนึ่ง เปนระยะเวลา 10 ป โดยบริษัทดังกลาวอนุญาตให CRG ไดรับสิทธิในการดําเนินธุรกิจภายใต
สิทธิเครื่องหมายการคาภายในประเทศภายใตช่ือ “CHABUYA Tonkotsu Ramen CHABUTON” เพื่อเปนการ    
ตอบแทนสิทธิดังกลาว CRG ตกลงจายคาธรรมเนียมตางๆตามที่ระบุในสัญญา CRG ตองปฏิบัติตามขอกําหนดและ
เงื่อนไขที่ระบุในสัญญา 
 
ในเดือนธันวาคม 2552 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) ไดทําสัญญาสิทธิกับบริษัทตางประเทศ
แหงหนึ่ง เปนระยะเวลา 20 ป โดยบริษัทดังกลาวอนุญาตใหบริษัทไดรับสิทธิแตเพียงผูเดียวในการพัฒนา สิทธิ
ดําเนินธุรกิจภายใตทรัพยสินทางปญญา สิทธิเครื่องหมายการคา เพื่อดําเนินงานรานคาภายในประเทศไทย ภายใตช่ือ 
“Cold Stone Creamery” เพื่อเปนการตอบแทนสิทธิดังกลาว CRG ตกลงจายคาธรรมเนียมตางๆตามที่ระบุในสัญญา 
CRG ตองปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา   
 
ในเดือนธันวาคม  2553 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) ไดทําสัญญาสิทธิกับบริษัทตางประเทศ
แหงหนึ่ง เปนระยะเวลา 10 ป และสามารถตอสัญญาไดอีก 10 ป  โดยบริษัทดังกลาวอนุญาตให CRG ไดรับสิทธิใน
การดําเนินธุรกจิภายใตทรัพยสินทางปญญา สิทธิเครื่องหมายการคาและสิทธิในการใหผูรับสิทธิตอดําเนินงาน
รานคาภายในประเทศภายใตช่ือ “YOSHINOYA” เพื่อเปนการตอบแทนสิทธิดังกลาว CRG ตกลงจายคาธรรมเนียม
ตางๆตามที่ระบุในสัญญา CRG ตองปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา   
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31 ภาระผูกพันที่มกีับบุคคลหรือกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 
 (พันบาท) 

ภาระผูกพันรายจายฝายทุน        

สัญญาที่ยังไมไดรับรู        
การกอสรางโรงแรม 308,730  1,165,762  254,320  393,775 

รวม 308,730  1,165,762  254,320  393,775 
        

ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงานและคาบริการ       

ของบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด       

ภายในระยะเวลาหนึ่งป 92,938  81,709  -  - 
ระยะเวลามากกวาหนึ่งปถึงหาป 82,796  58,204  -  - 
ระยะเวลามากกวาหาป 3,138  4,037  -  - 

รวม 178,872  143,950  -  - 

 
32 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2554 อนุมัติมติท่ีสําคัญดังนี้ 
 
- อนุมัติการประกาศจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2553 จํานวน 0.05 บาทตอหุน รวมเปนเงิน

ท้ังสิ้น 67.5 ลานบาท 
 

33 มาตรฐานการบัญชีไทยทีย่ังไมไดใช 
 
กลุมบริษัทยังไมไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมดังตอไปนี้ ณ วันที่รายงาน เนื่องจาก
ยังไมมีการบังคับใช  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมดังตอไปนี้กําหนดใหถือปฏิบัติกับ  
งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปดังตอไปนี้ 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 

 87

 

มาตรฐานการบัญชี เรื่อง 
ปท่ีมีผล 
บังคับใช 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) การนําเสนองบการเงิน 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) สินคาคงเหลือ 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552 ) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ

การทางบัญชีและขอผิดพลาด 
2554 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญากอสราง 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12  ภาษีเงินได 2556 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) รายได 2554 
มาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 19 ผลประโยชนของพนักงาน 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา 2554 
 แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) ตนทุนการกูยืม 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวของกัน 
2554 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทรวม 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)  กําไรตอหุน 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)  งบการเงินระหวางกาล 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดข้ึนและ

สินทรัพยท่ีอาจเกดิข้ึน 
2554 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)  อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน  2554 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2  การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 2554 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธรุกิจ 2554 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5                        
  (ปรับปรุง 2552) 

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและ
การดําเนินงานที่ยกเลิก 

2554 
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ขณะนี้ผูบริหารไดประเมินเบื้องตนเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
ออกและปรับปรุงใหมโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งฝายบริหารเห็นวาไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน
รวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ ยกเวนมาตรฐานการบัญชีฉบับตอไปนี้  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญจากการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 และมีผลกระทบตอกลุมบริษัท/บริษัท ดังนี้ 
(ก) ตนทุนการรื้อถอน การขนยายและการบูรณะสภาพของสินทรัพย ตองถือเปนตนทุนของสินทรัพยและอาจมีการ
คิดคาเสื่อมราคาประจําป (ข) การกําหนดคาเสื่อมราคา ตองพิจารณาแตละสวนแยกตางหากจากกันเมื่อแตละ
สวนประกอบนั้นมีสาระสําคัญ (ค) มูลคาคงเหลือของที่ดิน อาคารและอุปกรณตองมีการประมาณดวยมูลคาท่ีกิจการ
คาดวาจะไดรับในปจจุบันจากสินทรัพยนั้น หากมีอายุและสภาพที่คาดวาจะไดรับในปจจุบันเมื่อสิ้นสุดอายุการใช
ประโยชน นอกจากนี้ตองมีการสอบทานมูลคาคงเหลือและอายุการใหประโยชนอยางนอยทุกสิ้นป 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) อนุญาตใหกิจการเลือกปรับไปขางหนาสําหรับปท่ีเริ่มนํามาถือ
ปฏิบัติ  ฝายบริหารมีความตั้งใจที่จะใชทางเลือกตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  16  (ปรับปรุง 
2552)  นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554  ซึ่งไมเกิดผลกระทบตองบการเงินป 2553 หรือปกอนหนานั้น ปจจุบันฝาย
บริหารอยูระหวางการสอบทานผลกระทบตองบการเงินหากไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 
(ปรับปรุง 2552) นับจากวันที่ 1 มกราคม 2554   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 

ในปจจุบันไมมีมาตรฐานการบัญชีไทยเกี่ยวกับผลประโยชนของพนักงานและกลุมบริษัท/บริษัทไมไดบันทึกบัญชี
ผลประโยชนหลังออกจากงานภายใตโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว ผลประโยชนระยะยาวอื่น และ
ผลประโยชนเมื่อเลิกจางจนกวาจะเกิดคาใชจายข้ึน ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 ใหมนี้ไดรวมขอกําหนดใน
การรับรูและตนทุนในระหวางงวดซึ่งไดมีการใหบริการ ขอกําหนดมีความซับซอนและกําหนดใหมีขอสมมติฐาน
ตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัยเพื่อประเมินภาระผูกพันและคาใชจาย ยิ่งไปกวานั้นภาระผูกพันไดถูกประเมิน
โดยการการคิดลดกระแสเงินสดเนื่องจากอาจมีการจายชําระในหลาย ๆ ปภายหลังจากที่พนักงานไดทํางานให การ
ปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 อนุญาตใหหนี้สินในชวงการเปลี่ยนแปลง
ไดถูกรับรูและบันทึกบัญชีไดวิธีใดวิธีหนึ่งในสี่ทางเลือก  

1.  โดยวิธีปรับยอนหลัง 

2.  โดยปรับกับกําไรสะสม ณ วันที่นํามาตรฐานการบัญชีมาใชครั้งแรก 

3.  โดยรับรูเปนคาใชจายทันที ณ วันที่นํามาตรฐานการบัญชีมาใชครั้งแรก 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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4.  โดยรับรูเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรงภายในระยะเวลา 5 ป นับจากวันที่นํามาตรฐานการบัญชีมาใช
ครั้งแรก 

 
ฝายบริหารไดมีการประเมินหนี้สินในชวงการเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 สําหรับผลประโยชนพนักงาน
หลังออกจากงานเปนจํานวนเงินประมาณ 142.5 ลานบาทสําหรับกลุมบริษัทและจํานวนเงินประมาณ  49.9 ลานบาท
สําหรับบริษัท และกําไรสะสมลดลงเปนจํานวนเงินประมาณ 142.5  ลานบาทสําหรับกลุมบริษัทและจํานวนเงิน
ประมาณ 49.9 ลานบาทสําหรับบริษัท ฝายบริหารมีความตั้งใจที่จะทางเลือกที่ 2 โดยปรับกับกําไรสะสม ณ วันที่นํา
มาตรฐานการบัญชีมาใชครั้งแรกในการรับรูและบันทึกทรัพยสินและหนี้สินนี้ 
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) ไดกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
และการเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวของ โดยแสดงรายการอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเปนรายการแยกตางหากใน        
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) ซึ่งกิจการสามารถวัดมูลคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนโดยใชวิธีราคาทุนและ
เปดเผยมูลคายุติธรรมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือโดยใชมูลคายุติธรรมและรับรูการเปลี่ยนแปลงในมูลคา
ยุติธรรมในงบกําไรขาดทุนโดยตรง ท้ังนี้ผูบริหารคาดวากลุมบริษัท/บริษัทจะเลือกปฏิบัติตามวิธีราคาทุนสําหรับงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตั้งแตวันที่มีการบังคับใชมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ 
 
 


