
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ สารบัญ 
 
1 ขอมูลท่ัวไป 
2 เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 
3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
4 รายการกับบุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวของกัน 
5 ลูกหนี้การคา 
6 เงินลงทุนในบริษัทยอย  
7 เงินลงทุนในตราสารทุน - การบัญชีดานผูลงทุน 
8 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
9 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
10 สินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงิน 
11 หุนกู 
12 สํารองการค้ําประกัน 
13 ภาระผูกพันของผลประโยชนพนักงาน 
14 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
15 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน 
16 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 
17 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน 
18 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมไดใช 
19 การจัดประเภทรายการใหม 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้ 
 

งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 
 

1 ขอมูลทั่วไป 
 

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

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2533 
 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับโรงแรม รายละเอียดของบริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกัน ณ วันที่  
30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 มีดังนี้ 
 

ช่ือกิจการ ประเภทธุรกิจ  ประเทศที ่  บริษัทถือหุนรอยละ 
   กิจการจัดตั้ง  30 มถิุนายน  31 ธันวาคม 
     2554  2553 

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 
จํากัด 

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 จํากัด ยังไมไดประกอบกิจการ ประเทศไทย  100.0 100.0 
บริษัท เซ็นวารี เฮลตี้ สปา จํากัด ยังไมไดประกอบกิจการ  ประเทศไทย        100.0          100.0    
       



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ช่ือกิจการ ประเภทธุรกิจ  ประเทศที ่  บริษัทถือหุนรอยละ 
   กิจการจัดตั้ง  30 มถิุนายน  31 ธันวาคม 
     2554  2553 

บริษัทยอยทางตรง (ตอ)       

บริษัท เซ็นทรัล บางกอกคอนแวนชัน่และ 
     เอ็กซิบิชั่น จํากัด    

ยังไมไดประกอบกิจการ  ประเทศไทย      100.0     100.0 

        

บริษัท เซ็นทาราไทยโฮเต็ลแมนเนจเมนท จํากดั ยังไมไดประกอบกิจการ  ประเทศไทย        100.0       100.0 
       

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 ซีอารจี แมนูแฟคเจอริ่ง จํากดั 
      (เดิมชือ่ บริษทั ซี.เอส.ซี เวิลดไวด จํากดั)  

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       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 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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2 เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 
 

(ก) เกณฑการถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหวางกาลนี้นําเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศไทย และจัดทําเปนภาษาไทย 
งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย 
 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนในรูปแบบยอและตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง   
งบการเงินระหวางกาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ       
(“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของและ
ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปของประเทศไทย 
 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553         
งบการเงินนี้มิไดรวมขอมูลทางการเงินทั้งหมดตามขอกําหนดสําหรับงบการเงินประจําปแตเนนการใหขอมูลท่ี
เกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหมๆ เพื่อไมใหซ้ําซอนกับขอมูลท่ีไดเคยนําเสนอรายงานไปแลว ดังนั้น
การอานงบการเงินระหวางกาลนี้จึงควรอานควบคูกับงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันที่      
31 ธันวาคม 2553 
 

ระหวางป 2553 และ 2554 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่ง
เกี่ยวของกับการดําเนินงานของกลุมบริษัทและมีผลบังคับใชตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1  
มกราคม 2554  ดังตอไปนี้   
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 
  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) การนําเสนองบการเงิน  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) สินคาคงเหลือ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 

และขอผิดพลาด  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ   
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา  



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 
  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) รายได  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19            ผลประโยชนพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)      ตนทุนการกูยืม  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)     การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)     งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)     เงินลงทุนในบริษัทรวม 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)     สวนไดเสียในการรวมคา 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)     กําไรตอหุน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)     งบการเงินระหวางกาล 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)     การดอยคาของสินทรัพย 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)     ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ีอาจ

เกิดข้ึน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)     สินทรัพยไมมีตัวตน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5  สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย และการดําเนินงาน 
   (ปรับปรุง 2552)        ท่ียกเลิก 
 

การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมนั้น มีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีของกลุมบริษัท ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 ยกเวน
การเปลี่ยนนโยบายบัญชีและวีธีการคํานวณที่ใชในงบการเงินระหวางกาลนี้ท่ีเปนไปในแนวทางเดียวกันกับการ
จัดทํางบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553  
 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมขางตน ระหวางป 2553 สภาวิชาชีพบัญชีได
ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ๆ ซึ่งมีผลบังคับสําหรับงบการเงินที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไป และไมไดมีการนํามาใชสําหรับการจัดทํางบการเงินระหวางกาลนี้   มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมดังกลาวไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18 

 

(ข) สกุลเงินที่นําเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท ขอมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปดเศษใน   
หมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแสดงเปนหลักพันบาท ยกเวนที่ระบุไวเปนอยางอื่น 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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(ค) การประมาณการและการใชวิจารณญาณ 
 
ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลนี้เปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชวิจารณญาณ การ
ประมาณและขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวน
เงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางจากที่ประมาณไว 
 
ขอมูลเกี่ยวกับการประมาณการความไมแนนอนและขอสมมติฐานที่สําคัญในการกําหนดนโยบายการบัญชี มี
ผลกระทบสําคัญตอการรับรูจํานวนเงินในงบการเงินซึ่งประกอบดวยหมายเหตุประกอบงบการเงินตอไปนี้ 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 6  การดอยคาของเงินลงทุน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9  การประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 12  สํารองการค้ําประกัน 
 
ยกเวนการเปดเผยดังตอไปนี้ ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล ผูบริหารไดมีการใชวิจารณญาณอยางมีนัยสําคัญ
ในการถือปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัท และแหลงขอมูลสําคัญของความไมแนนอนในการประมาณ
การซึ่งถือปฏิบัติเชนเดียวกันในการจัดทํางบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 การเปลี่ยนแปลงเหลานี้
สวนใหญเกิดจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 
2554 
 

การประมาณการ 

 
การวัดมูลคาหนี้สินโครงการผลประโยชนพนักงานที่กําหนดไว 
 
การคํานวณหนี้สินโครงการผลประโยชนพนักงานที่กําหนดไวนั้นออนไหวตอสมมุติฐานของอัตรามรณะ การ
เพิ่มข้ึนของเงินเดือนและโครงการบําเหน็จบํานาญในอนาค ตามที่กลาวในหมายเหตุ 13 
 
 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
 

(ก) ภาพรวม 
 
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 ผลจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม
ตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 กลุมบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังตอไปนี้  
 
• การนําเสนองบการเงิน 
• การบัญชีเกี่ยวกับการไดมาซึ่งสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 
• การบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
• การบัญชีท่ีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
• การบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชนตอบแทนพนักงาน 
 
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีใหมท่ีถือปฏิบัติโดยกลุมบริษัทและผลกระทบตองบการเงินไดกลาวรวมใน  
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 (ข) ถึง 3 (ฉ) ดังตอไปนี้ ผลกระทบตองบการเงิน 2554 และ 2553 สรุปไดดังนี้ 
 
งบการเงิน 2553  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2553  2553 
  (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน     

สวนของผูถอืหุน ณ วันที่ 1 มกราคม 2553     
   ตามที่รายงานในงวดกอน  6,276,557  4,054,773 
การเปลี่ยนแปลงที่เปนผลจากการปรับยอนหลงั     
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ท่ีดิน      
   อาคาร และอุปกรณ 3(ง) (29,693)  - 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 เรื่อง      
  อสังหาริมทรพัยเพื่อการลงทุน 3(จ) (269,458)  - 

สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 1 มกราคม 2553     
   - ปรับปรุงใหม  5,977,406  4,054,773 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
 

 24

 

งบการเงิน 2553  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2553  2553 
งบแสดงฐานะการเงิน   (พันบาท) 

สวนของผูถอืหุน ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2553     
   ตามที่รายงานในงวดกอน  6,081,151  4,250,465 
การเปลี่ยนแปลงที่เปนผลจากการปรับยอนหลงั     
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ท่ีดิน      
   อาคาร และอุปกรณ 3(ง) (34,364)  - 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 เรื่อง     
   อสังหาริมทรพัยเพื่อการลงทุน 3(จ) (267,707)  - 

สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553       
   - ปรับปรุงใหม  5,779,080  4,250,465 

 
  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2553  2553 
  (พันบาท) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือน     

   สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553     

กําไร (ขาดทุน) ตามที่รายงานในงวดกอน  (201,155)  25,766 
การเปลี่ยนแปลงกอนภาษีเงินไดท่ีเปนผลจากการ     
   ปรับยอนหลงั     
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ท่ีดิน      
   อาคาร และอุปกรณ 3(ง) (1,150)  - 

กําไร (ขาดทุน) - ปรับปรุงใหม  (202,305)  25,766 

     
ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น (บาท)  (0.0009)  - 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2553  2553 
  (พันบาท) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดหกเดือน     

   สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553     

กําไรตามที่รายงานในงวดกอน  26,639  156,033 
การเปลี่ยนแปลงกอนภาษีเงินไดท่ีเปนผลจากการ     
   ปรับยอนหลงั     
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ท่ีดิน      
   อาคาร และอุปกรณ 3(ง) (2,258)  - 

กําไร  - ปรับปรุงใหม  24,381  156,033 

     
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานลดลง (บาท)  (0.0017)  - 

 

งบการเงิน 2554  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2554  2554 

   

งบแสดงฐานะการเงิน     

สวนของผูถอืหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553     
   ปรับปรุงใหม  5,779,080  4,250,465 
การเปลี่ยนแปลงที่เปนผลจากการปรับทันที     
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน     
   พนักงาน 3(ฉ) (142,502)  (49,903) 

สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 1 มกราคม 2554  5,636,578  4,200,562 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2554  2554 
  (พันบาท) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือน     

   สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554     

กําไรเพิ่มข้ึน (ลดลง) ซึ่งรวมผลของการถอืปฏิบัติ     
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ท่ีดิน อาคาร     

   และอุปกรณ 3(ง) 67,303  48,906 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน     
   พนักงาน 3(ฉ) (7,172)  (1,701) 

กําไรเพิ่มขึ้น  60,131  47,205 

     
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น (บาท)  0.04  0.03 

 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2554  2554 
  (พันบาท) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดหกเดือน     

   สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554     

กําไรกอนภาษีเงินไดเพิ่มข้ึน (ลดลง) ซึ่งรวมผลของ     
   การถือปฏิบัติ      
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ท่ีดิน อาคาร     

   และอุปกรณ 3(ง) 118,348  83,855 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน     
   พนักงาน 3(ฉ) (11,410)  (3,925) 

กําไรเพิ่มขึ้น  106,938  79,930 

     
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น (บาท)  0.08  0.06 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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(ข) การนําเสนองบการเงิน  
 

กลุมบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรือ่งการนําเสนอ งบการเงินภายใตขอกําหนด
ของมาตรฐานที่ปรับปรุงใหม งบการเงินประกอบดวย 

 
• งบแสดงฐานะการเงิน 
• งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
• งบกระแสเงินสดและ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 
ท้ังนี้เปนผลใหกลุมบริษัทแสดงการเปลี่ยนแปลงของสวนของผูถือหุนทั้งหมดในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของ
ผูถือหุน และแสดงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ไมใชสวนของผูถือหุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยกอนหนานี้การ
เปลี่ยนแปลงทั้งหมดดังกลาวแสดงในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
 
ขอมูลเปรียบเทียบไดมีการนําเสนอใหมเพื่อให เปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม                  
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวมีผลกระทบตอการนําเสนองบการเงินเทานั้น โดยไมมีผลกระทบตอกําไร
หรือกําไรตอหุน 

 

(ค) การบัญชีเกี่ยวกบัการไดมาซึ่งสวนไดเสยีที่ไมมอีํานาจควบคุม (เดิมคือผูถือหุนสวนนอย) 
 
กลุมบริษัทไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ สําหรับการซื้อสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมในบริษัทยอย นโยบายการบัญชีใหมสําหรับการไดมาซึ่งสวน
ไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม รวมถึงนโยบายการบัญชีเดิมจะกลาวในยอหนาถัดไป นโยบายการบัญชีใหมไดมีการถือ
ปฏิบัติโดยวิธีเปลี่ยนทันทีตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 ตามแนวปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานฉบับ
ปรับปรุงดังกลาว ระหวางป 2554 กลุมกิจการไมมีการซื้อสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม ดังนั้นการถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหมดังกลาวไมมีผลกระทบตอกําไรหรือกําไรตอหุนสําหรับป 2554 
 
ตามนโยบายการบัญชีใหม การไดมาซึ่งสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมบันทึกบัญชีโดยถือวาเปนรายการกับ       
สวนของผูถือหุนในฐานะของผูเปนเจาของ ดังนั้นจึงไมมีคาความนิยมเกิดข้ึนจากรายการดังกลาว รายการปรับปรุง
สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมข้ึนอยูกับสัดสวนของสินทรัพยสุทธิในบริษัทยอย 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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กอนหนานี้ มีการรับรูคาความนิยมท่ีเกิดจากการไดมาซึ่งสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมในบริษัทยอย ซึ่งแสดงเปน
สวนเกินของตนทุนเงินลงทุนสวนที่ลงทุนเพิ่มท่ีมากกวามูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียในสินทรัพยสุทธิท่ีไดมา ณ 
วันที่เกิดรายการ 

 

(ง) การบัญชีเกี่ยวกบัที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 

กลุมบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ในการระบุ
และบันทึกบัญชีตนทุนและคาเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ  
 

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

การเปลี่ยนแปลงดังกลาวถือปฏิบัติโดยวิธีเปลี่ยนทันทีตามที่กําหนดในวิธีปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐาน
ฉบับปรับปรุงใหมดังกลาว ยกเวนการพิจารณาตนทุนการรื้อถอน การขนยายและบูรณะสถานที่ซึ่งถือปฏิบัติโดยวิธี
ปรับยอนหลัง การเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบตองบการเงิน 2554 และ 2553 ดังตอไปนี้ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2554  2553 และ  2554  2553 และ 

   1 มกราคม    1 มกราคม 

   2554    2554 

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน      

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มข้ึน  43,952 42,691 - - 
คาเสื่อมราคาสะสม (เพิ่มข้ึน)   (26,498) (24,881) - - 
มูลคาตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ     
   เพิ่มข้ึน  17,454 17,810 - - 
หนี้สินจากการปรับตนทุน (เพิ่มข้ึน) (54,157)  (52,174) - - 

กําไรสะสมลดลง (36,703) (34,364) - - 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2554  2553  2554  2553 

 (พันบาท) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือน     

   สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน      

คาเสื่อมราคาลดลงทําใหคาใชจาย     
   ตอไปนี้ (เพิ่มข้ึน) ลดลง     
ตนทุนขาย (665) (837) - - 
คาใชจายในการบริหาร 65,362 (313) 48,906 - 

กําไรเพิ่มขึ้น (ลดลง) 64,697 (1,150) 48,906 - 
     

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาท) 0.05 (0.0009) 0.04 - 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2554  2553  2554  2553 

 (พันบาท) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดหกเดือน     

   สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน      

คาเสื่อมราคาลดลงทําใหคาใชจาย     
   ตอไปนี้ (เพิ่มข้ึน) ลดลง     
ตนทุนขาย (1,303) (1,641) - - 
คาใชจายในการบริหาร 119,651 (617) 83,855 - 

กําไรเพิ่มขึ้น (ลดลง) 118,348 (2,258) 83,855 - 
     

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาท) 0.09 (0.0017) 0.06 - 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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(จ) การบัญชีเกี่ยวกบัอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทนุ 
 

กลุมบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
 
ภายใตมาตรฐานฉบับปรับปรุง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพยท่ีถือครองเพื่อหาประโยชน
จากรายไดคาเชา หรือจากการเพิ่มข้ึนของมูลคาของสินทรัพยหรือท้ังสองอยาง ท้ังนี้ไดเปดเผยแยกตางหากจากที่ดิน 
อาคารและอุปกรณ และวัดมูลคาโดยวิธีราคาทุน  
 
กอนหนานี้อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนบันทึกรวมเปนสวนหนึ่งของที่ดิน อาคารและอุปกรณ ซึ่งท่ีดินวัดมูลคา
โดยวิธีตีราคาใหมและอาคารวัดมูลคาโดยวิธีราคาทุน การเปลี่ยนแปลงของสวนที่ตีราคาใหมรับรูในสวนของ          
ผูถือหุน ตามที่กลาวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
 
กลุมบริษัทเลือกวิธีราคาทุนสําหรับการบันทึกบัญชีอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนภายใตมาตรฐานฉบับปรับปรุง
ใหม การเปลี่ยนนโยบายการบัญชีไดถือปฏิบัติโดยวิธีปรับยอนหลังและไดปรับปรุงงบการเงิน 2553 ซึ่งรวมอยูใน
งบการเงินระหวางกาลของกลุมบริษัทเพื่อวัตถุประสงคในการเปรียบเทียบ มูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อ
การลงทุน ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งในอดีตรวมอยูในที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ ไดมีการจัดประเภทรายการใหม โดยแยกเปนรายการตางหากภายใตหัวขอ “อสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุน” และไดปรับปรุงราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม ซึ่งบันทึกเขามูลคาทรัพยสิน เนื่องดวยบันทึกบัญชีดวยวิธี
ราคาทุนตั้งแตวันท่ีไดมา สวนเกินทุนจากการตีราคาของทรัพยสินดังกลาวและเคยบันทึกในสวนของผูถือหุนไดถูก
จัดประเภทรายการใหม โดยโอนไปกําไรสะสม ผลตางระหวางมูลคายุติธรรมของทรัพยสินภายใตวิธีการตีราคาใหม
และวิธีราคาทุนไดถูกปรับเขากําไรสะสม คาเสื่อมราคาภายใตวิธีการตีราคาใหมไดถูกปรับเปนราคาทุนอยาง
เหมาะสมตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 คาเสื่อมราคาและอายุการใชงานของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไดมีการ
ประเมินใหมตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 
(ง) การเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกลาวไดถือปฏิบัติโดยวิธีเปลี่ยนทันทีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 
2552) ผลกระทบตองบการเงิน 2554 และ 2553 มีดังตอไปนี้ 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2554  2553 และ  2554  2553 และ 

   1 มกราคม    1 มกราคม 

   2554    2554 

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน      

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยลดลง      266,832      267,707 - - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (ลดลง)  (783,214) (768,102) (335) (321) 
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเพิ่มข้ึน  516,382 500,395 335 321 

กําไรสะสมเพิ่มขึ้น (ลดลง) - - - - 
 

(ฉ) การบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชนพนักงาน 
 

กลุมบริษัทไดปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชนพนักงาน  
 

ภายใตนโยบายการบัญชีใหม ภาระผูกพันของกลุมบริษัทเกี่ยวกับผลประโยชนหลังออกจากงาน - สํารองบําเหน็จ
พนักงาน ไดบันทึกในงบการเงิน ดวยวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไวซึ่งคํานวณโดยนักคณิตศาสตร
ประกันภัยทุกป ท่ีผานมาภาระผูกพันรับรูเมื่อจะตองจายชําระ 
 

หนี้สินของกลุมบริษัทสําหรับสํารองบําเหน็จพนักงานและหนี้สินผลประโยชนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 1 มกราคม 
2554 เปนจํานวนเงิน 142.5 ลานบาท กลุมบริษัทเลือกที่จะบันทึกหนี้สินทั้งหมดดังกลาวเปนรายการปรับปรุงกําไร
สะสม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 ตามวิธีปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ผลกระทบตอ
งบการเงิน 2554 มีดังตอไปนี้  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2554  2554 

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน    

กําไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่รายงานในงวดกอน 1,616,902  1,929,647 
ภาระผูกพันของผลประโยชนพนักงานเพิ่มข้ึน (137,981)  (49,903) 

กําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554  1,478,921  1,879,744 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2554  2554 

 (พันบาท) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือน    

   สิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน 2554    

คาใชจายผลประโยชนพนักงานเพิ่มข้ึนสงผลให   
ตนทุนขาย (เพิ่มข้ึน) (2,223)  (528) 
คาใชจายในการขาย (เพิ่มข้ึน) (1,529)  (360) 
คาใชจายในการบริหาร (เพิ่มข้ึน) (3,420)  (813) 

กําไรลดลง (7,172)  (1,701) 
    

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานลดลง (บาท) (0.0053)  (0.0013) 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2554  2554 

 (พันบาท) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดหกเดือน    

   สิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน 2554    

คาใชจายผลประโยชนพนักงานเพิ่มข้ึนสงผลให   
ตนทุนขาย (เพิ่มข้ึน) (3,537)  (1,217) 
คาใชจายในการขาย (เพิ่มข้ึน) (2,419)  (832) 
คาใชจายในการบริหาร (เพิ่มข้ึน) (5,454)  (1,876) 

กําไรลดลง (11,410)  (3,925) 
    

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานลดลง (บาท) (0.0085)  (0.0029) 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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4 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 
เพื่อวัตถุประสงคในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรือกิจการเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับกลุมบริษัท หาก
กลุมบริษัทมีอํานาจควบคุมหรือควบคุมรวมกันทั้งทางตรงและทางออมหรือมีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญตอบุคคล
หรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน โดยที่กลุมบริษัทมีควบคุมเดียวกันหรือ
การมีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญเดียวกัน การเกี่ยวของกันนี้อาจเปนรายบุคคลหรือเปนกิจการ 
 
ความสัมพันธท่ีกลุมบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 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 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแตละประเภทอธิบายไดดังตอไปนี้ : 
 
รายการ นโยบายการกําหนดราคา 
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจาย ตามตนทุนการกูยืม 
รายไดในการบริหารจัดการ ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน 
เงินปนผลรับ ตามการประกาศการจายเงินปนผล 
คาบริหารจัดการ ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน 
คาเชารับและคาเชาจาย ราคาตลาดและตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน 
รายไดคาเชาพื้นที่ ราคาตลาด 
ขาดทุนจากการสํารองการค้ําประกัน ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน 
คาสิทธิการเชา ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน 
คาบริการท่ีจอดรถจายลวงหนา ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน 
คาขายอุปกรณ ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน 
คาไฟฟา ราคาตลาด 
 
รายการที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับแตละงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 
2553 สรุปไดดังนี้    
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2554 2553  2554  2553 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย     

คาเชารับ - - 1,035 1,035 
ดอกเบี้ยรับ - - 51,196 36,138 
รายไดในการบริหารจัดการ - - 17,781 18,839 
เงินปนผลรับ - - 127,533 125,824 
ดอกเบี้ยจาย - - 2,524 10,611 
คาใชจายอื่น - - 661 1,058 
คาเชาจาย - - 29,432 28,860 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2554 2553  2554  2553 

 (พันบาท) 

กิจการที่ควบคุมรวมกัน     

รายไดในการบริหารจัดการ 3,708 2,892 3,708 2,892 
ดอกเบี้ยรับ 613 613 613 613 
รายไดอื่น 909 718 - - 
     

บริษัทรวม     

เงินปนผลรับ 14,435 14,337 14,435 14,337 
ดอกเบี้ยรับ 3,853 5,602 - - 
รายไดในการบริหารจัดการ 1,201 4,649 - - 
คาเชาจาย 37,500 37,500 - - 
     

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน     

คาเชารับ 3,570 3,570 - - 
รายไดในการบริหารจัดการ 766 1,898 766 1,898 
รายไดอื่น 4,127 5,940 - - 
คาเชาจาย 26,422 26,238 19,537 19,733 
คาไฟฟา 9,584 9,793 9,584 9,793 
คาบริหารจัดการ 11,116 6,303 836 927 
คาบริการอื่น 1,749 863 - - 
     

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 2553  2554  2553 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย     

คาเชารับ - - 2,070 2,070 
ดอกเบี้ยรับ - - 98,856 64,513 
รายไดในการบริหารจัดการ - - 86,339 63,628 
เงินปนผลรับ - - 214,953 203,105 
ดอกเบี้ยจาย - - 8,945 22,531 
คาใชจายอื่น - - 1,323 1,521 
คาเชาจาย - - 59,469 58,316 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 2553  2554  2553 

 (พันบาท) 

กิจการที่ควบคุมรวมกัน     

รายไดในการบริหารจัดการ 20,612 17,148 20,612 17,148 
ดอกเบี้ยรับ 1,220 1,220 1,220 1,220 
รายไดอื่น 1,496 1,305 - - 
     

บริษัทรวม     

เงินปนผลรับ 50,943 43,401 50,943 43,401 
ดอกเบี้ยรับ 9,284 10,968 - - 
รายไดในการบริหารจัดการ 13,070 11,470 - - 
คาเชาจาย 127,500 127,500 - - 
ขาดทุนจากสํารองการค้ําประกัน 9,550 11,980 4,790 6,010 
     

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน     

คาเชารับ 7,140 7,140 - - 
รายไดในการบริหารจัดการ 2,932 4,050 2,932 4,050 
รายไดอื่น 8,523 11,374 - - 
คาเชาจาย 53,451 52,385 39,682 39,319 
คาไฟฟา 18,799 19,952 18,799 19,952 
คาบริหารจัดการ 30,694 17,888 1,714 2,112 
คาบริการอื่น 3,498 3,051 - - 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลอืกบักิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 มีดังนี้ 
 
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 2554 2553  2554 2553 
 (พันบาท) 
บริษัทยอย - - 31,830 42,215 
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน 85,388 69,142 6,721 13,520 

รวม 85,388 69,142 38,551 55,735 

 
เงินใหกูยืมแกกจิการที่เกีย่วของกัน  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อัตราดอกเบี้ย 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 2554 2553 2554  2553  2554  2553 
 (รอยละตอป) (พันบาท) 

เงินใหกูยืมระยะสั้น          

บริษัทยอย          
บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบยรีสอรท   
   จํากัด 

 
4.75 

 
4.75 

 
- 

 
- 

 
179,000 

 
163,200 

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จาํกัด 4.75 4.75 - - 226,400 317,600 
บริษัท เอส.พี. เรียลตี้ พัทยา บีช 
   จํากัด 

 
- 

 
4.75 

 
- 

 
- 

 
- 

 
21,500 

บริษัท เซ็นทาราอินเตอรเนชั่นแนล       
   แมนเนจเมนท จํากัด - 4.75 - - - 216,200 
บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด - 4.75 - - - 696,000 
บริษัทรวม       
Regent Maldives Pvt. Ltd. 10.0 10.0 168,278 167,495 - - 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกีย่วของกัน 168,278 167,495  405,400 1,414,500 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เงินใหกูยืมแกกจิการที่เกีย่วของกัน  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อัตราดอกเบี้ย 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 2554 2553 2554  2553  2554  2553 
 (รอยละตอป) (พันบาท) 

เงินใหกูยืมระยะยาว          

บริษัทยอย         
บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ล         
   แมนเนจเมนท จํากัด 4.75 4.75 - - 145,000 75,000 
บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบยรีสอรท จํากัด 4.75 4.75 - - 444,000 500,800 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จาํกัด 4.75 4.75 - - 2,000,600 1,992,400 
บริษัท ทริปเปลไนน เดคคอร จํากัด - - - - 81,176 81,176 
บริษัท เอส.พี. เรียลตี้ พัทยา บีช จํากัด 4.75 - - - 22,500 - 
บริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเมนท  
   จํากัด 

 
4.75 

 
- 

 
- 

 
- 

 
133,000 

 
- 

บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จํากัด 4.75 - - - 66,000 - 
บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด 4.75 - - - 695,000  - 
บริษัท เซ็นทาราอินเตอรเนชั่นแนล       
   แมนเนจเมนท จํากัด 4.75 4.75 - - 290,500 67,800 

กิจการที่ควมคมุรวมกัน       
บริษัท โรงแรมกะตะภูเก็ต จํากัด 6.0 6.0 41,000 41,000 41,000 41,000 

บริษัทรวม       
Regent Maldives Pvt. Ltd. 10.0 10.0 52,777 52,511 - - 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกีย่วของกัน  93,777 93,511   3,918,776 2,758,176 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับแตละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 
และ 2553 มีดังนี้ 

 

เงินใหกูยืมแกกจิการที่เกีย่วของกัน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย     
ณ วันที่ 1 มกราคม - - 4,131,676 2,144,676 
เพิ่มข้ึน - - 751,500 1,376,500 
ลดลง - - (600,000) (301,500) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน - - 4,283,176 3,219,676 
     

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

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 41,000 41,000 41,000 41,000 
     

บริษัทรวม     
ณ วันที่ 1 มกราคม 220,006 225,631 - - 
เพิ่มข้ึน - - - - 
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน     
    ท่ียังไมเกิดข้ึนจริง 1,049 (1,608) - - 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 221,055 224,023 - - 
     

รวมเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน     
ณ วันที่ 1 มกราคม 261,006 266,631 4,172,676 2,185,676 
เพิ่มข้ึน - - 751,500 1,376,500 
ลดลง - - (600,000) (301,500) 
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน     
   ท่ียังไมเกิดข้ึนจริง 1,049 (1,608) - - 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 262,055 265,023 4,324,176 3,260,676 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เจาหนี้กิจการทีเ่กี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 2554  2553  2554  2553 

 (พันบาท) 
บริษัทยอย - - 3,295 4,499 
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน 1,198 2,722 349 185 

รวม 1,198 2,722 3,644 4,684 
 

เงินกูยมืระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของกัน  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อัตราดอกเบี้ย 30 มิถุนายน  31  ธันวาคม  30 มิถุนายน  31  ธันวาคม 
 2554 2553 2554  2553  2554  2553 
เงินกูยมืระยะส้ัน (รอยละตอป) (พันบาท) 

บริษัทยอย          
บริษัท เซ็นทาราไทยโฮเต็ล          
   แมนเนจเมนท จํากัด 4.75 4.75 -  -  25,000  24,500 
บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จํากัด - 4.75 -  -  -  18,000 
บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด   3.00 3.00 -  -  125,000  85,000 
บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด - 1.5-1.9 -  -  -  340,000 
บริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเมนท          
   จํากัด - 4.75 -  -  -  354,000 

รวม   -  -  150,000  821,500 
 

รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับแตละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
2554 และ 2553 มีดังนี้ 
 

เงินกูยมืระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2554  2553  2554  2553 

 (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม -  - 821,500 1,087,500 
เพิ่มข้ึน -  - 102,000 414,000 
ลดลง -  - (773,500) (617,500) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน -  - 150,000 884,000 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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สํารองการค้ําประกัน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31  ธันวาคม  30 มิถุนายน  31  ธันวาคม 

 2554  2553  2554  2553 

 (พันบาท) 
สํารองการค้ําประกันระยะสั้น 26,310 90,580  13,200  45,440 
สํารองการค้ําประกันระยะยาว 14,258  28,582  7,152  14,344 

รวม 40,568  119,162  20,352  59,784 
 

หนี้สินภายใตสัญญาขายฝาก 
 

ยอดคงเหลอืกบักองทุนรวมไทยพัฒนา 2 ถึงกําหนดจายดังนี้ 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2554  31 ธันวาคม 2553 
 ยอด  คาใชจาย    ยอด  คาใชจาย   
 คงเหลือ  รอตัดบัญชี  สุทธิ  คงเหลือ  รอตัดบัญช ี  สุทธิ 
 (พันบาท) 
ภายในระยะเวลาหนึ่งป 81,500  (5,661)  75,839  81,500  (5,661)  75,839 
ระยะเวลามากกวาหนึ่งปถึงหาป 163,000  (8,353)  154,647  203,750  (11,184)  192,566 

รวม 244,500  (14,014)  230,486  285,250  (16,845)  268,405 
 

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ  
 

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญประกอบดวย  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554  2553  2554  2553 

 (พันบาท) 
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 23,457 21,937 23,097 21,577 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 488 452 438 452 

รวม  23,945 22,389 23,535 22,029 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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สัญญาสําคัญที่ทํากับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 
สัญญาเชาระยะยาว 
 
ในป 2552 บริษัททําสัญญาเชาชวงทรัพยสิน ซึ่งประกอบดวย อาคารโรงแรมโซฟเทลเซ็นทาราแกรนด กรุงเทพฯ 
(เดิมช่ือ โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา ลาดพราว) และสวนปรับปรุงอาคารโรงแรม พรอมท้ังทรัพยสินครุภัณฑ กับบริษัท 
เซ็นทรัลอินเตอรพัฒนา จํากัด (“ผูใหเชาชวง”) เปนระยะเวลา-20-ป ซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่ 18-ธันวาคม-2571 บริษัท
จะตองจายคาผลประโยชนตอบแทนการไดสิทธิเชาชวงและคาเชาสําหรับการเชาชวงสินทรัพยรายปใหแกผูใหเชา
ชวงตลอดอายุสัญญาเชาเปนจํานวนเงินรวม 2,556 ลานบาท สัญญาเชาชวงทรัพยสิน อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
โรงแรมดังกลาวเปนสัญญาเชาดําเนินงาน  ในระหวางป/2552 บริษัทบันทึกสิทธิเชาชวงและคาเชารายปจํานวน 361 
ลานบาท เปนสิทธิการเชาในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ นอกจากนี้ บริษัท
จะตองจายคาเชาครุภัณฑใหแกผูใหเชาชวงตลอดอายุสัญญาเชาเปนจํานวนเงินรวม 31/ลานบาท โดยบริษัทบันทึก  
คาเชาครุภัณฑเปนสินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงิน  
 
ทรัพยสินที่เชาท่ีบริษัทไดดําเนินการบูรณะพัฒนา ปรับปรุงหรือกอสราง แกไข ดัดแปลง ตอเติม ซอมแซมหรือสราง
ทดแทนทรัพยสินเดิมตามสัญญานี้ จะตกเปนกรรมสิทธิ์ของการรถไฟแหงประเทศไทย (“รฟท.”) ทันทีท่ีมีการ
ดําเนินการดังกลาวแลวเสร็จ นอกจากนี้ บริษัทตองสงมอบครุภัณฑท่ีเชาตามรายการในสัญญาเชาใหแก รฟท.               
เมื่อสิ้นสุดสัญญาเชาตามสภาพตามสมควรและอายุการใชงานในขณะนั้น 
 
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) มีสัญญาเชาและบริการระยะยาวกับบริษัทที่เกี่ยวของกันเปนเวลา 
3.-.30 ป จนถึงป 2569 ตามเงื่อนไขของสัญญา CRG จะตองจายคาเชาและบริการเปนยอดคงที่รายเดือน หรือคิดเปน
รอยละของยอดขาย ดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 
2554 

31 ธันวาคม
2553 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพันจากสัญญาเชาดําเนินงาน    

ภายในระยะเวลาหนึ่งป 265,446 273,921 
ระยะเวลามากกวาหนึ่งปถึงหาป 213,562 208,594 
ระยะเวลามากกวาหาป 16,153 15,786 

รวม 459,161 498,301 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีภาระค้ําประกันตามสัญญาระหวางกิจการที่เกี่ยวของกัน 
ดังนี้ 
 
- ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทไดคํ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร วงเงินการขอเปดเลตเตอรออฟ

เครดิตและการค้ําประกันอื่นของบริษัทยอยบางแหงตอธนาคารในประเทศหลายแหงเปนจํานวนเงินรวม 93 
ลานบาท (31 ธันวาคม 2553: 93 ลานบาท) 

 
- บริษัทไดคํ้าประกันการชําระหนี้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด (“CWH”) กับสถาบันการเงินแหง

หนึ่งในวงเงินคํ้าประกันไมนอยกวา 2,350 ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 เงินกูดังกลาวมียอดคงเหลือ
จํานวน 1,300 ลานบาท 

 
- ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด มีภาระผูกพันตอสถาบันการเงินเกี่ยวกับ

การค้ําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและวงเงินกูยืมระยะยาวของบริษัทยอยแหงหนึ่ง เปนจํานวนเงิน
รวม 10 ลานบาท (31 ธันวาคม 2553: 10 ลานบาท) 

 
- ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด มีภาระผูกพันตอสถาบันการเงินเกี่ยวกับการ

คํ้าประกันวง เงิน เบิก เกินบัญชีธนาคารของบริษัทยอยแห งหนึ่ ง / เปนจํ านวนเงิน / 15/ล านบาท  
(31 ธันวาคม 2553: 15 ลานบาท) 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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5 ลูกหนี้การคา  
 
การวิเคราะหอายุของลูกหนี้การคามีดังนี้ 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
ยังไมครบกําหนดชําระ 135,282 198,210 30,638 20,403 
เกินกําหนดชําระ:     
 นอยกวา 3 เดือน 35,776 48,439 9,439 9,857 
 3 - 6 เดือน 4,832 14,283 1,675 6,791 
 6 - 12 เดือน 2,456 1,094 941 231 
 มากกวา 12 เดือน 16,846 18,749 242 13,738 

 195,192 280,775 42,935 51,020 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (4,611) (4,034) (462) (43) 

สุทธ ิ 190,581 276,741 42,473 50,977 
     

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)      
   สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน  577 (677) 419 (390) 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสินเชื่อแกลูกคาของกลุมบริษัท มีระยะเวลาตั้งแต 15 วันถึง 30 วัน 
 
ลูกหนี้การคาของกลุมบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 สวนใหญเปนสกุล       
เงินบาท 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
 

 45

6 เงินลงทุนในบริษัทยอย  
 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 

บริษัทยอย (พันบาท) 

ณ วันที่ 1 มกราคม 4,211,490 4,203,160 
ลูกหนี้คาหุน - 25,000 
ซื้อเงินลงทุน - 2,000 
ลดทุน (862,499) - 
รับคืนมูลคาหนวยลงทุนในกองทุนรวม (9,710) (9,710) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 3,339,281 4,220,450 

 
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2554 บริษัท เซ็นทรัล โฮเต็ล แมนเนชเมนท จํากัด ไดจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย 
จํานวน 7,500,000 หุน ซึ่งมีมูลคาท่ีตราไว 100 บาท ตอหุน จํานวนรวมทั้งสิ้น 750 ลานบาท  
 
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จํากัด ไดจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย จํานวน 
4,350,000 หุน ซึ่งมีมูลคาตราไว 100 บาท ตอหุน จํานวนรวมทั้งสิ้น 435 ลานบาท 
 
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554 บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จํากัด ไดจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย จํานวน  
1,125,000 หุน ซึ่งมีมูลคาท่ีตราไว 100 บาท ตอหุน จํานวนรวมทั้งสิ้น 112.5 ลานบาท  
 
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 บริษัท เซ็นทรัลสมุยวิลเลจ จํากัด ไดจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย จํานวน  
1,650,000 หุน ซึ่งมีมูลคาท่ีตราไว 100 บาท ตอหุน จํานวนรวมทั้งสิ้น 165.0 ลานบาท  
 
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2553   บริษัทไดลงทุนในบริษัท  เซ็นวารี เฮลตี้ สปา จํากัด จํานวน 10,000   หุน ซึ่งมีมูลคาท่ี
ตราไว 100   บาท ตอหุน (เรียกชําระแลว 100   บาทตอหุน) จํานวนรวมทั้งสิ้น 1   ลานบาท โดยถือสัดสวนจํานวน    
รอยละ 100  บริษัทไดชําระคาหุนแลวเมื่อวันที่ 2  เมษายน 2553  
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2553  บริษัทไดลงทุนในบริษัท เซ็นทรัล บางกอกคอนเวนชั่น และเอ็กซิบิช่ัน จํากัด จํานวน 
10,000 หุน ซึ่งมีมูลคาท่ีตราไว 100   บาท ตอหุน (เรียกชําระแลว 100   บาทตอหุน) จํานวนรวมทั้งสิ้น 1   ลานบาท 
โดยถือสัดสวนจํานวนรอยละ 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  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนสําหรับแตละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 มีดังนี้ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดสวน           
 ความเปนเจาของ  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  คาเผื่อการดอยคา  ราคาทุน  - สุทธิ  เงินปนผลรับ 
 30  

มิถุนายน 
2554 

31  
ธันวาคม 

2553 

 30  
มิถุนายน 

2554 

31  
ธันวาคม 

2553 

 30  
มิถุนายน 

2554 

31  
ธันวาคม 

2553 

 30  
มิถุนายน 

2554 

31  
ธันวาคม 

2553 

 30  
มิถุนายน 

2554 

31  
ธันวาคม 

2553 

 30  
มิถุนายน 

2554 

30  
มิถุนายน 

2553 

 (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  37,500  150,000  76,500  189,000  -  -  76,500  189,000  6,420  6,000 
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  47,324  47,324 
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  250,000  1,000,000  250,000  999,999  (210,000) (210,000)  40,000  789,999  -  - 
บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จาํกัด 100.0 100.0  620,000  620,000  669,607  669,607  -  -  669,607  669,607  113,000  95,000 
บริษัท ทริปเปลไนน เดคคอร จาํกดั 100.0 100.0  1,000  1,000  1,000  1,000  -  -  1,000  1,000  -  - 
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 เอส. พี. เรยีลตี้ ลันตา บชี จํากัด 100.0 100.0  250  250  250  250  -  -  250  250  -  - 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดสวน          
 ความเปนเจาของ ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  คาเผื่อการดอยคา  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปนผลรับ 
 30  

มิถุนายน 
2554 

31  
ธันวาคม 

2553 

30  
มิถุนายน 

2554 

31  
ธันวาคม 

2553 

 30  
มิถุนายน 

2554 

31  
ธันวาคม 

2553 

 30  
มิถุนายน 

2554 

31  
ธันวาคม 

2553 

 30  
มิถุนายน 

2554 

31  
ธันวาคม 

2553 

 30  
มิถุนายน 

2554 

30  
มิถุนายน 

2553 

 (รอยละ) (พันบาท) 

บริษัทยอย (ตอ)                      

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 100.00 100.00 1,000  1,000  1,000  1,000  -  -  1,000  1,000  -  - 
บริษัท เซ็นทรัล บางกอกคอนเวนชัน่ 100.00 100.00 1,000  1,000  1,000  1,000  -  -  1,000  1,000  -  - 
   และเอ็กซิบิชั่น จํากัด                      
บริษัท เซ็นทารา ไทย โฮเตล็แมนเนจเมนท                        
   จํากดั 100.00 100.00 25,000  25,000  25,000  25,000  -  -  25,000  25,000  -  - 

   3,244,125  4,106,625  3,491,021  4,353,520  (210,000)  (210,000)  3,281,021  4,143,520  166,744  155,824 

กองทุนรวม                      

กองทุนรวมไทยพัฒนา 2 23.83 23.83 815,000  815,000  58,260  67,970  -  -  58,260  67,970  48,209  47,281 
   815,000  815,000  58,260  67,970  -  -  58,260  67,970  48,209  47,281 

รวม   4,059,125  4,921,625  3,549,281  4,421,490  (210,000)  (210,000)  3,339,281  4,211,490  214,953  203,105 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ตามสัญญาจํานําหุนระหวางบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และกองทุนรวมสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยโรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา (“CTARAF”)  บริษัทตกลงจํานําหุนของบริษัท เซ็นทรัลสมุย
โฮเต็ลแมนเนจเมนท จํากัด ไวกับ CTARAF เพื่อเปนการประกันภาระหนี้ตามสัญญาที่เกี่ยวของ 
 

7 เงนิลงทุนในตราสารทุน - การบัญชีดานลงทุน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554  2553 2554  2553 

 (พันบาท) 

บริษัทรวม    
ณ วันที่ 1 มกราคม 921,664 1,018,677 805,205 810,103 
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน     
   ตามวิธีสวนไดเสีย 16,232 (29,166) - - 
รับคืนเงินมูลคาหนวยลงทุนในกองทุนรวม - (4,898) - (4,898) 
เงินปนผลรวม (50,943) (43,402) - - 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 886,953 941,211 805,205 805,205 
     
กิจการที่ควบคุมรวมกัน     
ณ วันที่ 1 มกราคม 157,667 152,836 240,000 240,000 
สวนแบงกําไรสุทธิจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 31,767 9,364 - - 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 189,434 162,200 240,000 240,000 
     
รวม     
ณ วันที่ 1 มกราคม 1,079,331 1,171,513 1,045,205 1,050,103 
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน     
   ตามวิธีสวนไดเสีย 47,999 (19,802) - - 
รับคืนเงินมูลคาหนวยลงทุนในกองทุนรวม - (4,898) - (4,898) 
เงินปนผลรวม (50,943) (43,402) - - 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 1,076,387 1,103,411 1,045,205 1,045,205 

     



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เงินลงทุน บริษัทรวมและในกิจการที่ควบคุมรวมกัน  ณ  วันที่   30 มิถุนายน 2554 และ   31 ธันวาคม 2553 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนสําหรับแตละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่   30 มิถุนายน 2554 
และ  2553 มีดังนี้ 

 
    งบการเงินรวม 
 สัดสวนความเปน                        

 เจาของ ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย  การดอยคา  สวนไดเสีย - สุทธิ  เงินปนผลรับ 

 30 
มิถุนายน 

 31 
ธันวาคม 

30 
มิถุนายน 

 31 
ธันวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 31 
ธันวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 31 
ธันวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 31 
ธันวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 31 
ธันวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 30 
 มิถุนายน 

 2554  2553 2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553 

 (รอยละ) (พันบาท) 

บริษัทรวม                           

กองทุนรวมสิทธิการเชา 25.3  25.3 3,200,000  3,200,000 805,205  805,205  874,501 895,980  -  -  874,501 895,980  50,943 43,402 
   อสังหาริมทรัพยโรงแรมและ                     
   รีสอรทในเครือเซ็นทารา                     
Regent Maldives Pvt. Ltd. 25.0  25.0 484,935  484,935 120,985  120,985  12,452 25,684  -  -  12,452 25,684  -  - 

    3,684,935  3,684,935 926,190  926,190  886,953 921,664  -  -  886,953 921,664  50,943 43,402 

กิจการที่ควบคุมรวมกัน                     

บริษัท โรงแรมกะรนภูเก็ต จาํกัด 50.0  50.0 520,000  520,000 260,000  260,000  121,011 93,653  -  -  121,011 93,653  -  - 
บริษัท โรงแรมกะตะภูเก็ต จํากัด 50.0  50.0 120,000  120,000 60,000  60,000  68,423 64,014  -  -  68,423 64,014  -  - 

    640,000  640,000 320,000  320,000  189,434 157,667  -  -  189,434 157,667  -  - 

รวม    4,324,935  4,324,935 1,246,190  1,246,190  1,076,387 1,079,331  -  -  1,076,387 1,079,331  50,943 43,402 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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    งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดสวนความเปน                 ราคาตลาดสําหรบั     

 เจาของ ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  การดอยคา  ราคาทุน - สุทธิ  หลักทรัพยจดทะเบียนฯ  เงินปนผลรับ 

 30 
มิถุนายน 

 31 
ธันวาคม 

30 
มิถุนายน 

 31 
ธันวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 31 
ธันวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 31 
ธันวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 31 
ธันวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 31 
ธันวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 30 
มิถุนายน 

 2554  2553 2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553 

 (รอยละ) (พันบาท) 

บริษัทรวม                           

กองทุนรวมสิทธิการเชา 25.3  25.3 3,200,000 3,200,000 805,205 805,205 - - 805,205 805,205 693,349 697,404  50,943 43,402 
   อสังหาริมทรัพยโรงแรมและ                  
   รีสอรทในเครือเซ็นทารา                  
Regent Maldives Pvt. Ltd. 25.0  25.0 484,935 484,935 - - - - - -    -  - 

    3,684,935 3,684,935 805,205 805,205 - - 805,205 805,205    50,943 43,402 

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 1,045,205 - - 1,045,205 1,045,205    50,943 43,402 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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8 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
 

วิธีราคาทุน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554  2553 2554  2553 

 (พันบาท) 

ราคทุน        

ณ วันที่ 1 มกราคม 618,100 614,945 347,384 347,384 
เพิ่มข้ึน 25,184 2,070 20,105 - 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 643,284 617,015 367,489 347,384 

     

คาเสื่อมราคาและขาดทุนจากการดอยคา     

ณ วันที่ 1 มกราคม 117,705 99,879 26,236 17,512 
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด 9,197 8,799 6,238 2,887 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 126,902 108,678 32,474 20,399 
     

มูลคาสุทธิทางบัญชี     

ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 - 515,066 - 329,872 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 - 508,337 - 326,985 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 500,395 - 321,148 - 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 516,382 - 335,015 - 

 
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ราคาทุน 342.8 ลานบาท ประเมินราคาโดยบริษัท บรูค 
เรียลเอสเตท จํากัด ซึ่งเปนผูประเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาราคาตลาดตามเกณฑของสินทรัพยท่ีใชงานอยูใน
ปจจุบัน ราคาประเมินมีมูลคา 3,336 ลานบาท อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนอีกสวนหนึ่งซึ่งมีราคาทุน 173.5       
ลานบาท บริษัทกําลังอยูในระหวางการประเมินราคา 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 

การซื้อ จําหนาย และโอนที่ดิน อาคารและอุปกรณระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553      
มีดังนี้ 

 
 งบการเงินรวม 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554  2553 

 
 
 

การซื้อและ 
การโอนเขา -
ราคาทุน 

 การจําหนาย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บัญชีสุทธิ 

 การซื้อและ 
การโอนเขา -
ราคาทุน 

 การจําหนาย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บัญชีสุทธิ 

 (พันบาท) 
ท่ีดิน - - - 47,783 

สวนปรับปรุงท่ีดิน 52,617 67,100 993 - 
อาคารและสวนปรับปรุง 598,627 7,819 125,797 468,939 
เครื่องจักรและอุปกรณ 371,252 118 37,156 1,793 
เครื่องตกแตง ติดตั้งและเครื่องใชสํานักงาน 172,262 - 39,239 1,840 
เครื่องใชในการดําเนินงานกิจการโรงแรม 18,747 18,882 16,076 10,204 
สวนปรับปรุงสัญญาเชา 125,583 - 1,871 - 
ยานพาหนะ 9,747 9 9,195 353 
งานระหวางกอสราง 369,633 967,362 611,712 30,397 

รวม 1,718,468 1,061,290 842,039 561,309 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554  2553 

 
 
 

การซื้อและ 
การโอนเขา -
ราคาทุน 

 การจําหนาย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บัญชีสุทธิ 

 การซื้อและ 
การโอนเขา -
ราคาทุน 

 การจําหนาย 
และการโอน
ออก-ราคา

ตามบัญชีสุทธิ
 (พันบาท) 

สวนปรับปรุงท่ีดิน - 67,100 477 - 
อาคารและสวนปรับปรุง 16,255 8,959 4,137 326,986 

เครื่องจักรและอุปกรณ 57,158 4 5,285 4 
เครื่องตกแตง ติดตั้งและเครื่องใชสํานักงาน 55,262 119 8,752 154 
เครื่องใชในการดําเนินงานกิจการโรงแรม 4,762 6,230 6,444 3,776 
สวนปรับปรุงสัญญาเชา 125,583 - 1,586 - 
ยานพาหนะ 2,478 - 3,209 - 
งานระหวางกอสราง 159,352 158,330 164,507 6,938 

รวม     420,850 240,742 194,397 337,858 

 
การประเมินราคาของสินทรัพย 
 
ในไตรมาสที่สามของป 2551 บริษัทยอย 8 แหง ไดวาจางผูประเมินราคาอิสระใหประเมินราคาทรัพยสินที่มีอยู ณ 
วันที่ 31 สิงหาคม 2551 ซึ่งรวมทั้งท่ีดิน อาคาร และอุปกรณท่ีเคยประเมินราคาไวแลว บริษัทยอยไดบันทึกที่ดิน 
อาคาร และอุปกรณในราคาที่ประเมินใหมตามรายงานการประเมินราคาลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 
 
การบันทึกรายการประเมินราคาทรัพยสินดังกลาว ทําใหสวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณของ
บริษัทและบริษัทยอยในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2551 เพิ่มข้ึนเปนจํานวนประมาณ 1,824 
ลานบาท โดยสวนเกินทุนจากการตีราคานี้จะนําไปจายเงินปนผลไมได  



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศฉบับที่ 18/2554 เรื่อง “การบันทึกบัญชีเมื่อมีการตีราคา
ใหม” ประกาศของสภาวิชาชีพบัญชีดังกลาว กําหนดใหกลุมบริษัทสามารถเลือกปฏิบัติการบันทึกบัญชีสินทรัพย 
เมื่อมีการตีราคาใหมได 2 วิธี คือ (ก) บันทึกตามหลักการที่กําหนดไวในยอหนาท่ี 38 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 
16 เรื่อง “ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ” โดยคิดคาเสื่อมราคาจากยอดรวมของสินทรัพยท่ีตีราคาใหม หรือ (ข) ปฏิบัติ
ตามเกณฑราคาทุน เมื่อมีการตีราคาเพิ่ม โดยคิดคาเสื่อมราคาจากราคาทุนเดิม 
 
กลุมบริษัทเลือกที่จะปฏิบัติตามเกณฑราคาทุน เมื่อมีการตีราคาเพิ่ม โดยคิดคาเสื่อมราคาจากราคาทุนเดิม ซึ่งวิธีการ
ดังกลาว ทําใหงบการเงินของกลุมบริษัทสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 มีกําไรของ
กลุมบริษัทเพิ่มข้ึนเปนจํานวนเงิน 21.9 ลานบาท และ 23.5 ลานบาท ตามลําดับ และกําไรตอหุนเพิ่มข้ึนจํานวน 0.02 
บาทตอหุน และ 0.02 บาทตอหุน ตามลําดับ 

 
10 สินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงิน 

 
การซื้อ จําหนายและโอนสินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงินระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554/และ/
2553 มีดังนี้ 
 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน งบการเงินรวม 
 2554  2553 
 การซื้อและ 

การโอนเขา -
ราคาทุน 

 การจําหนาย 
และการโอน
ออก - ราคา
ตามบัญชีสุทธิ 

 การซื้อและ 
การโอนเขา -
ราคาทุน 

 การจําหนาย 
และการโอน
ออก - ราคา
ตามบัญชีสุทธิ 

 (พันบาท) 
อาคารและสวนปรับปรุง 3,858  -  8,975  - 
เครื่องจักรและอุปกรณ -  -  834  - 
งานระหวางกอสราง 240  776 -  - 

รวม 4,098  776  9,809  - 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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11 หุนกู 
 

   งบการเงินรวม / 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อัตรา  ครบกําหนด  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 ดอกเบี้ย  ชําระ 2554  2553 
 (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  1,000,000
ครั้งท่ี 2/2553  3.85  23 มิถุนายน 2560  500,000  500,000
ครั้งท่ี 3/2553 3.85  29 มิถุนายน 2560  500,000  500,000
ครั้งท่ี 4/2553 3.40  3 กันยายน 2556  400,000  400,000
     5,000,000  5,000,000
หัก คาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญชี  (1,542)  (2,839) 

สุทธ ิ  4,998,458  4,997,161 
หัก หุนกูท่ีถึงกําหนดเรียกคืนภายในหนึ่งป  (999,903)  (999,033)

หุนกูที่ถึงกําหนดเรียกคืนเกินกวาหนึ่งป  3,998,555  3,998,128 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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หุนกูเหลานี้เปนหุนกูชนิดระบุช่ือ ประเภทไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน 
 
หุนกูเหลานี้มีขอจํากัดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการรักษาอัตราสวนทางการเงิน การจายเงินปนผล การลดทุนชําระแลว 
การจํานํา การจํานองสินทรัพยและการจําหนายสินทรัพยท่ีประกอบธุรกิจที่สําคัญ 
 

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 

 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยหลายฉบับ โดยมี
รายละเอียดของสัญญา 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 ตอป 
   รายไตรมาส, อตัราดอกเบี้ยลอยตัว อัตราเงินฝากประจํา 6 เดือน บวกรอยละ 2.815 ตอป 

รายหกเดือน, อตัราดอกเบี้ยลอยตัว อัตราเงินฝากประจํา 6 เดือน บวกรอยละ 1.90 ถงึ รอยละ 
2.805 ตอป 
รายไตรมาส, อตัราดอกเบี้ยคงที่ รอยละ 4.65 ตอป 

 
สัญญาขางตนครบกําหนดระหวางวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ถงึวันที่ 29 มิถุนายน 2560 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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12 สํารองการค้ําประกัน 
 

สํารองการค้ําประกันเปนการค้ําประกันรายไดคาเชาภายใตสัญญาเชาอาคารสิ่งปลูกสรางที่บริษัทและบริษัทยอยแหง
หนึ่งใหแกกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา โดยมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 
30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 ดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2554  2553 2554  2553 

 (พันบาท) 

สํารองการค้ําประกันระยะสั้น 26,310 90,580 13,200 45,440 
สํารองการค้ําประกันระยะยาว 14,258 28,582 7,152 14,344 

รวม 40,568 119,162 20,352 59,784 
 

รายการเคลื่อนไหวของสํารองการค้ําประกันสําหรับแตละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553     
มีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553 2554  2553 

 (พันบาท) 

ณ วันที่ 1 มกราคม 119,162 195,804 59,784 98,236 
เพิ่มข้ึน 9,550 11,980 4,790 6,010 
ใชไป (88,144) (88,622) (44,222) (44,462) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 40,568 119,162 20,352 59,784 
 

13 ภาระผูกพันของผลประโยชนพนักงาน 
 

กลุมบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรือ่งผลประโยชนพนักงาน ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 
มกราคม 2554 ผลกระทบตองบการเงินไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 (ฉ) ตามที่กลาวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 3 (ฉ)  กลุมบริษัทไดเลือกบันทึกภาระผูกพันในชวงเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ณ วันที่ 1 มกราคม 
2554 เปนเงินรวม 142.5 ลานบาทสําหรับกลุมบริษัทและ 49.9 ลานบาทสําหรับบริษัท  ท้ังนี้ไดมีการปรับปรุงกําไร
สะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 แลว 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงินมีดังตอไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 

มิถุนายน 
 31 

ธันวาคม 
 30 

มิถุนายน 
 31 

ธันวาคม 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันที่ไมไดจัดใหมีกองทุน 154,198  -  53,828  - 

ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงิน 154,198  -  53,828  - 

 
การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554  2553  2554  2553 

 (พันบาท) 
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน        
   ณ วันที่ 1 มกราคม 142,502 - 49,903 - 
ผลประโยชนจายโดยโครงการ (975) - (525) - 
ตนทุนบริการปจจุบัน และดอกเบี้ย 12,671 - 4,450 - 

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน        
   ณ วันที่ 30 มิถุนายน 154,198 - 53,828 - 

 
คาใชจายท่ีรับรูในกําไรหรือขาดทุน 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2554  2553  2554  2553 

 (พันบาท) 
ตนทุนบริการปจจุบัน 4,834  -  1,646  - 
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 1,698  -  580  - 

รวม 6,532  -  2,226  - 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554  2553  2554  2553 

 (พันบาท) 
ตนทุนบริการปจจุบัน 9,355  -  3,291  - 
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 3,316  -  1,159  - 

รวม 12,671  -  4,450  - 

 
คาใชจายท่ีรับรูในรายการตอไปนี้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554  2553  2554  2553 

 (พันบาท) 
ตนทุนขาย 2,025  -  691  - 
คาใชจายในการขาย 1,380  -  471  - 
คาใชจายในการบริหาร 3,127  -  1,064  - 

รวม 6,532  - 2,226  - 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554  2553  2554  2553 

 (พันบาท) 
ตนทุนขาย 3,928  -  1,380  - 
คาใชจายในการขาย 2,682  -  943  - 
คาใชจายในการบริหาร 6,061  -  2,127  - 

รวม 12,671  - 4,450  - 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ขอสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ย      
ถวงน้ําหนัก) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 

มิถุนายน 
2554 

 31 
ธันวาคม

2553 

 30 
มิถุนายน 

2554 

 31 
ธันวาคม

2553 
 (รอยละ) 
อัตราคิดลด  4.75 4.75 4.75 4.75 
การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 4.00 4.00 4.00 4.00 
โครงการบําเหน็จบํานาญเพิ่มข้ึนในอนาคต 4.00 4.00 4.00 4.00 
 

ขอสมมุติฐานเกี่ยวกับอัตรามรณะอางอิงตามตารางมรณะป 2540 (TMO97) ซึ่งประกาศโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
 

14 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 

บริษัทและบริษัทยอยไดนําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจ รูปแบบหลักในการรายงานสวนงาน
ธุรกิจพิจารณาจากระบบการบริหาร การจัดการและโครงสรางการรายงานทางการเงินภายในของบริษัทและบริษัท
ยอยเปนเกณฑในการกําหนดสวนงาน 
 

ผลได (เสีย) สินทรัพยและหนี้สินตามสวนงาน รวมรายการที่เกี่ยวของโดยตรงกับสวนงาน หรือท่ีสามารถปนสวน
ใหกับสวนงานไดอยางสมเหตุสมผล รายการที่ไมสามารถปนสวนไดสวนใหญประกอบดวย ดอกเบี้ยหรือเงินปนผล
ท้ังสวนของสินทรัพยและรายได เงินใหกูยืมท่ีมีดอกเบี้ย เงินกูยืมและดอกเบี้ยจาย และสินทรัพยและคาใชจายของ
กิจการโดยรวม 
 

สวนงานธุรกิจ 
 

บริษัทและบริษัทยอยเสนอสวนงานธุรกิจที่สําคัญดังนี้ 
 

สวนงาน 1 สวนงานโรงแรม 
สวนงาน 2 สวนงานการขายอาหารและไอศครีม 
 

สวนงานภูมิศาสตร 
 

บริษัทและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเทานั้น ดังนั้นฝายบริหารจึงพิจารณาวาบริษัทและบริษัทยอยมี
สวนงานภูมิศาสตรเพียงสวนงานเดียว 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายไดและผลการดําเนินงานจากสวนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวมสําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 มีดังนี ้
 

     สวนงานการขาย  รวมสวนงาน  ตัดรายการ   
 สวนงานโรงแรม  อาหารและไอศครีม  ที่ดําเนินอยู  ระหวางกัน  รวม 
 2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553 
 (ลานบาท) 
รายได 999 662 1,592 1,337 2,591 1,999 (23) (17) 2,568 1,982 
ดอกเบี้ยรับ 82 54 3 1 85 55 (76) (49) 9 6 
รายไดอื่น 162 128 11 8 173 136 (93) (58) 80 78 

รวมรายได 1,243 844 1,606 1,346 2,849 2,190 (192) (124) 2,657 2,066 
           

ตนทุนขาย 465 340 794 654 1,259 994 (23) (19) 1,236 975 
คาใชจายในการบริหาร 205 179 483 419 688 598 (50) (32) 638 566 
คาใชจายอื่น 464 451 135 128 599 579 (27) (26) 572 553 

รวมคาใชจาย 1,134 970 1,412 1,201 2,546 2,171 (100) (77) 2,446 2,094 
           

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุน (4) (43) - - (4) (43) - - (4) (43) 

กําไรกอนตนทนุทางการเงินและภาษีเงินได 105  (169) 194 145 299 (24) (92) (47)  207  (71) 
ตนทุนทางการเงิน (172) (124) - - (172) (124) 75 48 (97) (76) 
ภาษีเงินได (7) (9) (56) (46) (63) (55) - - (63) (55) 

กําไรสําหรับงวด (74) (302) 138 99 64 (203) (17) 1 47 (202) 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายไดและผลการดําเนินงานจากสวนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวมสําหรับแตละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 มดีังนี้ 
 

     สวนงานการขาย  รวมสวนงาน  ตัดรายการ   
 สวนงานโรงแรม  อาหารและไอศครีม  ที่ดําเนินอยู  ระหวางกัน  รวม 
 2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553 
 (ลานบาท) 
รายได 2,445 1,937 3,083 2,542 5,528 4,479 (46) (34) 5,482 4,445 
ดอกเบี้ยรับ 162 102 5 1 167 103 (152) (91) 15 12 
รายไดอื่น 354 291 22 16 376 307 (192) (148) 184 159 

รวมรายได 2,961 2,330 3,110 2,559 6,071 4,889 (390) (273) 5,681 4,616 
           

ตนทุนขาย 982 797 1,525 1,257 2,507 2,054 (46) (34) 2,461 2,020 
คาใชจายในการบริหาร 451 390 931 807 1,382 1,197 (121) (94) 1,261 1,103 
คาใชจายอื่น 999 984 256 245 1,255 1,229 (55) (53) 1,200 1,176 

รวมคาใชจาย 2,432 2,171 2,712 2,309 5,144 4,480 (222) (181) 4,922 4,299 
           

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุน 48 (20) - - 48 (20) - - 48 (20) 

กําไรกอนตนทนุทางการเงินและภาษีเงินได 577  139  398  250  975  389  (168)  (92)  807  297 
ตนทุนทางการเงิน (337) (241) - (1) (337) (242) 152 91 (185) (151) 
ภาษีเงินได (39) (45) (114) (76) (153) (121) - - (153) (121) 

กําไรสําหรับงวด 201 (147) 284 173 485 26 (16) (1) 469 25 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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15 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน 
 
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพื้นฐานสําหรับแตละงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 
คํานวณจากกําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัทและจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนาย
แลวระหวางงวดในแตละงวด โดยแสดงการคํานวณดังนี้ 
 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

 (ลานบาท / ลานหุน) 

กําไร (ขาดทุน) ที่เปนสวนของผูถือหุนของบริษัท 43 (206) (41) 26 

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

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.03 (0.15) (0.03) 0.02 

 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

 (ลานบาท / ลานหุน) 

กําไร (ขาดทุน) ที่เปนสวนของผูถือหุนของบริษัท 443 (1) 89 156 

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

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.33 (0.0009) 0.07 0.12 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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16 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไมเกีย่วของกัน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2554 
 31 ธันวาคม

2553 
 30 มิถุนายน 

2554 
 31 ธันวาคม

2553 
 (พันบาท) 

ภาระผูกพันรายจายฝายทุน        

สัญญาที่ยังไมไดรับรู        
การกอสรางโรงแรม 435,281  519,860  164,131  284,397 

รวม 435,281  519,860  164,131  284,397 

        

ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงาน        

   และคาบริการของบริษัท เซ็นทรัล        

   เรสตอรองส กรุป จํากัด        

ภายในระยะเวลาหนึ่งป 85,596  92,938  -  - 
ระยะเวลามากกวาหนึ่งปถึงหาป 74,319  82,796  -  - 
ระยะเวลามากกวาหาป 3,592  3,138  -  - 

รวม 163,507  178,872  -  - 

 
17 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 ไดมีมติใหบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด ลงทุนใน
บริษัท เบทาโกร โอโตยะ (ไทยแลนด) จํากัด ซึ่งดําเนินธุรกิจรานอาหารญี่ปุนภายใตช่ือ “โอโตยะ” 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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18 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมไดใช 
 
กลุมบริษัทยังไมไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมซึ่งเกี่ยวของกับการดําเนินงานของ
กลุมบริษัทดังตอไปนี้ ณ วันที่รายงานเนื่องจากยังไมมีผลบังคับใช 
  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง ปท่ีมีผล
บังคับใช 

   
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12  ภาษีเงินได 2556 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราตางประเทศ 
2556 

 
ขณะนี้ผูบริหารกําลังพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการใชมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่ออกและปรับปรุงใหมดังกลาวตองบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
19 การจัดประเภทรายการใหม 

 
รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด   
สามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ซึ่งรวมอยูในงบการเงินระหวางกาลเพื่อวัตถุประสงคในการ
เปรียบเทียบของป 2554 ไดมีการจัดประเภทรายการใหมเพื่อใหสอดคลองกับการนําเสนอในงบการเงินระหวางกาล
ป 2554 การจัดประเภทรายการเหลานี้เปนไปตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ซึ่งเปนผลจากการการใช
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม ดังท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 
นอกจากนี้ไมมีการจัดประเภทรายการอื่นใดที่มีสาระสําคัญ 


