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 หน่วย :  ล้านบาท

  2552 2551 2550 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม
(5)

 งบการเงินเฉพาะ 
   กิจการ  กิจการ  กิจการ

(6)

    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)

ผลการดําเนินงาน       

 รายได้จากการขาย 8,277.0  972.7  8,024.1  960.2  7,073.9  958.5 

 รายได้รวม 8,536.4  1,751.2  8,206.6  1,834.4  7,182.0  1,890.5 

 กําไรขั้นต้น 4,437.1  474.0  4,363.1  518.5  3,962.7  530.2 

 กําไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได้ 455.4  340.6  714.2  689.1  807.7  635.5 

 กําไรสุทธิ 53.1  164.3  346.0  490.5  397.9  446.6 
        

ฐานะการเงิน  

 สินทรัพย์รวม 19,817.0  13,204.3  17,641.3  13,100.7  11,790.7  9,222.1 

 หนี้สินรวม 13,540.4  9,149.5  11,208.7  9,075.3  7,372.0  5,464.6 

 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย(1) 8,251.9  6,298.2  6,244.2  6,663.4  5,762.8  4,725.8 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,276.6  4,054.8  6,432.6  4,025.4  4,418.7  3,757.5 

 กําไรสะสม(2) 1,735.5  1,733.9  1,817.4  1,704.6  1,656.6  1,389.7 

 จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ําหนัก (ล้านหุ้น) 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ  

 อัตรากําไรสุทธิ (%) 
(3), (4)

 1.8% -0.8% 5.6% 10.5% 5.5% 6.1%

 อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (%) 
(4)

 0.8% 1.2% 2.6% 3.7% 3.4% 4.8%

 อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (%) 
(4)

 2.5% 4.1% 7.1% 12.2% 9.0% 11.9%

 อัตราส่วนของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อ 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.3  1.6  1.0  1.7  1.3  1.3 

 อัตราส่วนของหน้ีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.2  2.3  1.7  2.3  1.7  1.5 

 กําไรต่อหุ้น (บาท) 0.04 0.12 0.26 0.36 0.29 0.33

 เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) n/a TBA n/a 0.10 n/a 0.13

 มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(บาท) 4.65 3.00 4.76 2.98 3.27 2.78

(1)  หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ยในงบการเงินเฉพาะกิจการรวมเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน      

(2)  กําไรสะสมรวมกําไรสะสมท่ีจัดสรรแล้วเป็นสํารองตามกฏหมาย      

(3)  อัตรากําไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการไม่รวมรายได้เงินปันผล ค่าเช่าที่ดินจ่ายกองทุนรวม ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย และขาดทุนจากสํารองการค้ําประกัน 

(4)  อัตรากําไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ในงบการเงินรวม ไม่รวมรายการพิเศษดังต่อไปนี้     

  ปี 2552 - ขาดทุนจากการปิดดําเนินงานเคร่ืองหมายการค้า ขาดทุนจากสํารองการคํ้าประกัน และส่วนแบ่งกําไร (พิเศษ) จากเงินลงทุนในกองทุนรวมตามวิธีส่วนได้เสีย  เป็นจํานวนเงิน 
 รวม 102.7 ล้านบาท      

 ปี 2551 - ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ และปิดดําเนินงานเครื่องหมายการค้า และรายการรายได้/ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกองทุนรวม
 เป็นจํานวนเงินรวม 111 ล้านบาท       
 (รายละเอียดของรายการพิเศษของปี 2552 และ 2551 ดังกล่าว แสดงในหัวข้อคําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน)    

  ปี 2549 - กําไรจากการขายโรงแรมลอยน้ํา จํานวน 107.4 ล้านบาท ในไตรมาส 2/2549

(5)  งบการเงนิรวม: ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2550 บรษิทัไดเ้ปลีย่นนโยบายการบญัชสีาํหรบัสว่นไดเ้สยีในกจิการรว่มคา้จากวธิรีวมตามสดัสว่นเปน็วธิสีว่นไดเ้สยี ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่46 (ปรับปรุง 
 2550) เรื่อง “ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า” การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อกําไรสุทธิในงบการเงินรวม แต่มีผลกระทบต่อรายได้ และค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ  ทําให้รายได้และ
 ค่าใช้จ่ายลดลง บริษัทได้ปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีนี้    

(6)  งบการเงนิเฉพาะกจิการ: ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2550 บรษิทัไดเ้ปลีย่นนโยบายการบญัชสีาํหรบัเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยและกจิการทีค่วบคมุรว่มกนัในงบการเงนิของบรษิทัจากวธิสีว่นไดเ้สยี เปน็วธิี
 ราคาทุน ซึ่งอาจมีผลทําให้กําไรและกําไรสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมแตกต่างกัน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเท่านั้น
  มิได้ทําให้ปัจจัยพื้นฐานในการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีนี้ทําให้ต้องมีการปรับปรุงงบการเงินของบริษัทย้อนหลัง   
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ผมใครขอกลาวถึงความสําเร็จของโรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา ในปนี้มีผลการดําเนินงานสูงกวา
คาเฉลี่ย แมวาจะมีวิกฤตการณทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งสงผลตออุตสาหกรรมการทองเที่ยว

  การเปดโรงแรมเซ็นทาราแกรนดมิราจบีชรีสอรท พัทยา นับเปนกาวสําคัญที่แสดงใหเห็นถึง 
  พัฒนาการของบริษัทซึ่งไดรับการยอมรับและประสบความสําเร็จอยางดียิ่ง

   สวนหนึ่งของกลยุทธการสรางแบรนดของเราน้ัน ไดแก การเปดเซ็นทาราบูติก
   คอลเลกชันแหงแรกคือศริิปนนาวิลลารีสอรท เชียงใหมซึ่งไดรับการตอบรับอยางดี

(วันชัย  จิราธิวัฒน)
 ประธานกรรมการ

 กาวสําคัญอีกกาวหนึ่งของบริษัท คือการเปดรีสอรท 2 แหง ในตางประเทศ 
 ไดแก เซ็นทาราแกรนดไอสแลนดรีสอรทและสปามัลดีฟส  ซึ่งเปดใหบริการ 
 ในเดอืนพฤศจกิายน และมอคชาหมิาลายาสปารสีอรทอนิเดยี   เปดใหบรกิาร
             ในเดือนธันวาคม ซึ่งไดรับการตอบรับที่ดียิ่ง

สาํหรบัโรงแรมและรสีอรทแหงที ่3    ของบรษิทัฯ    ในตางประเทศ    จะเปดในป   2553   ทีป่ระเทศ
อียิปต  ในขณะเดียวกันจะมีโรงแรมและรีสอรทอีกหลายแหงในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นอีก
ดวย โดยมีโครงการหลักคือรีสอรทระดับหาดาวบนหาดกะรน จ.ภูเก็ต

โรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารากําลังมุงเนนการขยายธุรกิจ ดวยการรับบริหาร
โรงแรมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีผลใหรายไดจากการรับบริหารฯ มีอัตราการเติบโตถึง   30.4%
เมื่อเทียบกับปที่ผานมา

ในชวงป 2552 นั้น โรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา สามารถรักษาระดบัอัตราการเขาพักเฉลี่ยได
เปนที่นาพอใจ 60.5% และจํากัดอัตราการลดลงของรายไดตอจํานวนหองพัก 9.0% เมื่อเทียบกับปที่
ผานมา ซึ่งสิ่งเหลานี้เกิดขึ้นในขณะที่ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยโดยรวมมีอัตราการเขาพักเฉลี่ย49.1%
และมีรายไดตอจํานวนหองพักลดลง 17.3% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน

ดวยปจจัยดังกลาวขางตนนี้ แมจะประสบกับวิกฤตการณตางๆบริษัทฯยังคงมีผลการดําเนินงานที่ดี 
มีทีมงานบริหารมืออาชีพ และพนักงานที่มีความทุมเท และกระตอืรือรน  สงผลใหบริษัทฯ  มีศักยภาพ
ที่แข็งแกรง  ผมจึงใครขอถือโอกาสน้ีแสดงความขอบคุณทุกทาน  และตอผูถือหุน กรรมการ ผูบริหาร 
และลูกคาผูมีอุปการคุณที่ใหการสนับสนุนอยางดีมาโดยตลอด
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ป 2552 นับวาเปนปแหงความทาทายอยางยิ่งสําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว สืบเนื่องมา
จากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกและสถานการณการเมืองในประเทศ สงผลใหจํานวนนักทอง
เที่ยวที่เดินทางเขามายังประเทศไทยลดลงถึงรอยละ 3 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา

ถึงแมจะตองเผชิญกับปจจัยลบตางๆ ผมยังคงมองเห็นโอการทางธุรกิจโรงแรมและรีสอรท
ในเครือเซ็นทาราไดมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธใหสอดคลองกับการตลาด สงผลใหมีการ
ดําเนินงานที่สูงกวาคาเฉลี่ยในอุตสาหกรรมเดียวกันทั้งยอดขาย และรายไดรวมของธุรกิจ

ความสําเร็จที่เกิดข้ึนเปนผลมาจากกลยุทธการขยายตัวทางธุรกิจ และนโยบายการกระจาย
การลงทุน นอกจากนั้น ยังมีการเปดโรงแรมและรีสอรทใหมในประเทศไทย ซึ่งไดรับการตอบ
รับเปนอยางดีคือ เซ็นทาราแกรนดมิราจบีชรีสอรท พัทยา พรอมดวยการเปดโรงแรมและ
รีสอรทในตางประเทศ 2 อีกแหง ที่มัลดีฟส และเทือกเขาหิมาลัยประเทศอินเดีย

กลยุทธการขยายตัวของธุรกิจยังคงดําเนินไปอยางไมหยุดยั้ง ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
ทําใหผมมีความเช่ือมั่นวาธุรกิจของบริษัทฯ จะยังคงติบโตอยางตอเนื่อง เมื่อกาวเขาสูป 2553

สําหรับบริษัท เซ็นทรัลเรสเตอรรองท จํากัด มีผลกําไรโดยรวมลดลง อันเนื่องมาจาก
การยกเลิกธุรกิจบางสวนที่ไมสรางผลกําไรในอนาคตในไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4
อยางไรก็ตาม ผลกําไร EBITDA ของธุรกิจอาหารนั้น เพิ่มขึ้นจากปกอน อันเนื่องมา
จากการความสําเร็จในการควบคุมตนทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

เซ็นเทล (CENTEL) มีธุรกิจอาหารรวม 478 สาขา มีโรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา 
20 แหง ประกอบดวยโรงแรมและรีสอรทที่รับบริหาร 7 แหง รวมลงทุน 4แหง และเปนเจาของ 
9 แหง  

(สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน)         
ประธานกรรมการบริหาร

นอกเหนือจากความสําเร็จจากกลยุทธหลักแลว ผมมีความยินดีที่จะเนนถึงความแข็งแกรงของทีมงานบริหาร
เซ็นเทล อันสืบเนื่องมาจากความสําเร็จของพนักงานผูบริหาร และกรรมการ ซึ่งไดทุมเทและรวมประสาน
แรงกายแรงใจฟันฝาวิกฤติ ยังผลใหบริษัทฯมีผลการดําเนินงานที่ดี
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คณะกรรมการบริษัท

• นายวันชัย จิราธิวัฒน
 ประธานกรรมการ

• นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน 
 รองประธานกรรมการ และ
 กรรมการบริหาร

• นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน 
 ประธานกรรมการบริหาร

• นายวิโรจน เลาหะพันธุ
 กรรมการ

• นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน
 กรรมการบริหาร

• นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน 
 กรรมการบริหาร

• นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน 
 กรรมการบริหาร

• นายสุทธิพร จิราธิวัฒน
 กรรมการ

• นายปริญญ จิราธิวัฒน
  กรรมการบริหาร

• มร. เกิรด สตีบ
 กรรมการผูจัดการใหญ

• คุณหญิงสุจิตรา มงคลกิติ
 กรรมการ

• นายวิเชียร เตชะไพบูลย
 กรรมการอิสระ

• นายครรชิต บุนะจินดา
 กรรมการ

• นางละเอียด วองวงศภพ
 กรรมการอิสระ และ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ

• นายชาญวิทย สุวรรณะบุณย
 กรรมการอิสระ และ
 กรรมการตรวจสอบ

• นายพิสิฐ กศุลาไสยานนท 
 กรรมการอิสระ และ
 กรรมการตรวจสอบ

• ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธ์ิ
 เลขานุการบริษัท



คณะกรรมการ
บริษัท
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ลําดับความเป็นมาโดยย่อของ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)

2526 โรงแรมไฮแอทเซ็นทรัลพลาซา กรุงเทพฯ
 และศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เปิดอย่างเป็นทางการ 607 ห้อง

2529 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน 195 ห้อง
 ในพิธีเปิดโซฟิเทลเซ็นทรัลหัวหินรีสอร์ท

2531 รับบริหารกิจการเซ็นทรัลวงศ์อมาตย์บีชรีสอร์ท 178  ห้อง

2533 จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 ซื้อโรงแรมเซ็นทรัลแม่สอดฮิลล์ 120 ห้อง

2536 ซื้อโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ลอสเองเจลิสจดทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด 180  ห้อง

2536/37 เปิดดําเนินการโรงแรมเซ็นทรัลโฟล้ทติ้ง ย่างกุ้ง เมียนมาร์ 133 ห้อง

2537 เริ่มธุรกิจแฟรนไชส์ฟู๊ด เคนต๊ักกี้ฟรายชิกเก้น (KFC) มิสเตอร์โดนัท (Mister Donut)

2538 เปิดโรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา หาดใหญ่ 238 ห้อง

2539 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน 208 ห้อง
 ในพิธีเปิดเซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท

 ขายกิจการโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ลอสเองเจลิส

2540 เพิ่มห้องพักที่โซฟิเทลเซ็นทรัลหัวหินรีสอร์ทอีก 60 ห้องฝั่งสวน 255 ห้อง
 รับบริหารเซ็นทรัลวอเตอร์ฟร้อนท์สวีท ที่กะรน ภูเก็ต 39 ห้อง

2541 วางแนวทางรูปแบบของเซ็นทรัลวิลเลจ
 ซื้อกิจการเซ็นทรัลบัตเตอร์ฟลายวิลเลจ เกาะสมุย 40  วิลลา

 สร้างเพิ่ม 60 วิลลา และมีห้องพักทั้งหมดรวม  100  วิลลา
 เปล่ียนชื่อเป็นกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทรัล

2542 เปิดเซ็นทรัลกะรนวิลเลจภูเก็ต 
 และเซ็นทรัลสมุยวิลเลจ (เปล่ียนชื่อจากเซ็นทรัลบัตเตอร์ฟลายวิลเลจ)  100 ห้อง

2543 ย้ายโรงแรมเซ็นทรัลโฟล้ทติ้ง ไปประเทศติมอร์ตะวันออก 133 ห้อง
 ตกแต่งปรับปรุงและเปล่ียนชื่อเป็น เซ็นทรัลมาริไทม์ ดิลี ติมอร์ตะวันออก

2544 เพิ่มวิลลาอีก 8 หลังที่ เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ ภูเก็ต และมีห้องพักทั้งหมดรวม  72 วิลลา

 ทําสัญญาเป็นแฟรนไชส์ กับกลุ่มแอคคอร์และเปล่ียนชื่อโรงแรมที่กรุงเทพเป็น
 โซฟิเทลเซ็นทรัลพลาซา กรุงเทพฯ  
 และเปล่ียนชื่อโรงแรมท่ีหาดใหญ่เป็น โนโวเทลเซ็นทรัลสุคนธา หาดใหญ่ 238  ห้อง

 ดําเนินการก่อสร้างศูนย์แสดงสินค้า สกายฮอลล์ ที่โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทรัลพลาซา กรุงเทพฯ
 อานตี้ แอนส์ (เพรทเซล)

2545 ปรับปรุงเซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท และโซฟิเทลเซ็นทรัลหัวหินรีสอร์ท
 และเซ็นซิโอคาราโอเกะ บริเวณชั้นล่างของโรงแรมโซฟิเทลเซ็นทรัลพลาซา กรุงเทพฯ

2546 เริ่มการก่อสร้างเซ็นทรัลกระบ่ีเบย์รีสอร์ท โรงแรมระดับ 5 ดาว 192 ห้อง

 เปิดห้องอาหารบราซิลเล่ียน (ซิโก้) ที่เกาะสมุย

 เซ็นสัญญาพัฒนาและบริหารโครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ 505 ห้อง
 ที่เซ็นทรัลเวิลด์ รวมถึงห้องประชุมและพ้ืนที่จัดนิทรรศการ 20,000 ตารางเมตร

2547 โครงการก่อสร้างเซ็นทรัลวงศ์อมาตย์บีชรีสอร์ท พัทยา 555 ห้อง
 และเซ็นทรัลภูเก็ตบีชรีสอร์ท ภูเก็ต 262 ห้อง

 เพิ่มห้องสวีท 10 ห้อง ที่โรงแรมโนโวเทลเซ็นทรัลสุคนธา หาดใหญ่ 
 และมีห้องพักทั้งหมดรวม 248  ห้อง

2548 เริ่มสัญญาบริหารโรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 500 ห้อง
 เปิดกิจการเซ็นทรัลกระบ่ีเบย์รีสอร์ทอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 192 ห้อง
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2549 ขายโรงแรมเซ็นทรัลโฟล้ทติ้ง ดิลี ประเทศติมอร์ตะวันออก

 เข้าซื้อและควบกิจการโรงแรมสองแห่งที่ภูเก็ต โดยร่วมทุนกับบริษัท เลแมน บราเดอร์ส
 (ประเทศไทย) จํากัด ในอัตรส่วน 50:50 คือโรงแรมไอส์แลนด์เดีย ภูเก็ต 
 โดยปรับปรุงใหม่พร้อมเปล่ียนชื่อเป็น เซ็นทรัลกะรนบีชรีสอร์ท  335 ห้อง
 และจีวารีสอร์ทแอนด์สปา เปล่ียนชื่อเป็นเซ็นทรัลกะตะรีสอร์ท 128 ห้อง

 เปิดทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธาน
 ในพิธีเปิดเซ็นทรัลกระบ่ีเบย์รีสอร์ท อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน

 ปรับปรุงเซ็นทรัลหัวหินวิลเลจคร้ังใหญ่ โดยยกระดับเป็นวิลลาพร้อมสระว่ายน้ําส่วนตัว

 เปลี่ยนชื่อเป็น เดอะ วิลลา ณ โซฟิเทลเซ็นทรัลหัวหินรีสอร์ท

 ปรับปรุงเซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท โดยยกระดับห้องพักจํานวนหนึ่งเป็นห้องชุด พร้อมสระวา่ยน้ําส่วนตัว
 และปรับปรุงวิลลาบางหลงัของเซ็นทรัลสมุยวิลเลจเป็นวิลลาพร้อมสระว่ายน้ําส่วนตัว

2550 ปรับภาพลักษณ์องค์กรด้วยการเปล่ียนชื่อเป็นโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

 เปิดตัวศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ้นเตอร์ ที่เซ็นทรัลเวิลด์
 สร้างห้องพักเพิ่ม 30 ห้อง ที่เซ็นทารากะตะรีสอร์ทภูเก็ต รวมเป็น 158 ห้อง

2551 เปิดเซ็นทาราชานทะเลรีสอร์ทและวิลลา ตราด ในเดือนมีนาคม 44 ห้อง 

 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธาน
 ในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และศูนย์ประชุม
 บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ิ

 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว (รวมท้ังโรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ) 
 ต่อสัญญากับการรถไฟแห่งประเทศไทย ไปอีก 20 ปี จนถึง พ.ศ.2571

 เซ็นสัญญาร่วมทุนและสัญญาบริหารโรงแรม  สําหรับโครงการเซ็นทาราแกรนด์ไอส์แลนด์
 รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์ โดยกําหนดเปิดให้บริการในครึ่งปีหลังของปี 2552

2552 เซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา (หาดวงอมาตย์) ระดับห้าดาว 555 ห้อง
 ธีมรีสอร์ทแห่งแรกในประเทศไทย  เปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 3 พฤศจิกายน   

 เปิดเซ็นทาราแกรนด์ไอส์แลนด์รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์  112 วิลลา
 รีสอร์ทต่างประเทศ แห่งแรกในเครือเซ็นทารา

 เริ่มสัญญาบริหารโรงแรม 2 แห่ง ในเดือนเมษายน
 บุณฑรีก์สปารีสอร์ทและวิลลาสมุย-เซ็นทารารีสอร์ท  124 ห้อง/วิลลา
 และเซ็นทาราปาริญารีสอร์ทและวิลลา เกาะพงัน 44 วิลลา

 เซ็นสัญญารับบริหารศิริปันนาวิลลารีสอร์ท เชียงใหม่-เซ็นทาราบูติกคอลเล็คชัน   74 ห้อง/วิลลา
 รีสอร์ทระดับ 5 ดาว เป็นบูติครีสอร์ทแห่งแรกในเครือเซ็นทารา ที่ จ.เชียงใหม่

 เซ็นสัญญารับบริหารมอคชาหิมาลายาสปารีสอร์ท-เซ็นทาราบูติกคอลเล็คชัน 62  ห้อง
 รีสอร์ทต่างประเทศแห่งที่สองใน เปิดให้บริการด้วยห้องพักแบบห้องสวีท ในช่วงปลายปี

 เปิดห้องอาหารบราซิลเล่ียน (ซิโก้) สาขาท่ีสอง ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา
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ด้วยความมุ่งมั่นในการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน  โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา จึงมีแนวนโยบายสนับสนุนกิจกรรมที่มุ่งเน้นความรับ
ผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม  โดยมีพันธสัญญาในการดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม อย่างชัดเจน

แนวนโยบายสําคัญของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา มุ่งเน้นในการมีส่วนร่วมกับชุมชน การใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สร้างการเรียนรู้   การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรและใช้ทรัพยากรตา่ง ๆ อย่างประหยัดและรู้คุณค่า  เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้า
หมายที่ได้กําหนดไว้  ทั้งยังทํางานร่วมกับ EC3 Global ซึ่งเป็นองค์กรระดับนานาชาติที่รณรงค์และดูแลรับผิดชอบเพ่ือสิ่งแวดล้อม  เพื่อ
พัฒนากลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราเข้าสู่ระดับมาตรฐานสากล

จากโครงการหลักๆดังกล่าว ของเซ็นทารา ทําให้เข้าถึงความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า  ส่งผลให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่
ดียิ่งขึ้น  นอกจากน้ียังวางเป้าหมายในการลดการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย พัฒนาระบบบําบัดของเสียอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่ง
เสริมการนําวัสดุสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่  ใช้ซ้ํา ลดปริมาณการใช้ เพื่อควบคุมการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาด และยังใช้ผลิตภัณฑ์
วัสดุธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์สําหรับโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

โรงแรมในเครือเซ็นทารา 5 โรงแรม ได้เข้าร่วมในโครงการมาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติ มาจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ เซ็นทารา
แกรนด์เซ็นทรัลเวิล์ด โซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์รีสอร์ทและวิลลาหัวหนิ เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทสมุย เซ็นทารากะรนรีสอร์ทภูเก็ต และ
เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลากระบ่ี ซึ่งมีโรงแรมสองแห่งในเครือฯ ได้แก่เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทสมุย และเซ็นทาราแกรนด์
บีชรีสอร์ทและวิลลากระบ่ี ได้รับการรับรองมาตรฐาน “Bronze Status” ในเร่ืองการรักษาสิ่งแวดล้อม ส่วนศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ เซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลเวิล์ด ได้รับรางวัล Green Globe Silver Status  ซึ่งท้ังหมดน้ี เป็นการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
จาก โครงการ  Green Globe Earthcheck Certification Programme ซึ่งดําเนินการโดย EC3 Global

ทั้งนี้บริษัทฯ คาดหวังให้ทุกโรงแรมในเครือเซ็นทาราได้รับ Bronze Status และประกาศนียบัตรมาตรฐานองค์กรที่ให้ความใส่ใจต่อสิ่ง
แวดล้อมภายในไตรมาสที่สองของปี 2553 และนอกจากนี้ยังตั้งเป้าหมาย ให้ทุกเซ็นทาราวิลล่า ได้รับรางวัลองค์กรที่ประหยัดการใช้พลังงาน 
การหมุนเวียนใช้น้ําอย่างคุ้มค่า และการลดปริมาณการของเสีย  โดย EC3 Global ภายในไตรมาสที่สองของปี 2553 อีกด้วย

กิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ครอบคลุมทั้งทางด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การกีฬา และ
สุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความมีจริยธรรมและคุณธรรมที่ดี โดน
ปี 2552 ที่ผ่านมา โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราได้ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ดังน้ี

กิจกรรมเพื่อสังคมที่จัดขึ้นในปี 2552
• นิทรรศการภาพเขียน “พฤกษ์พนา พรรณบุปผา บุษบาบัณ” ณ โซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ สมทบทุนช่วยเหลือเด็กกําพร้า

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จังหวัดลําพูน
• งานการกุศล “แสงสว่างในใจน้องบ้านนนทภูมิ” ณ โซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ เพื่อนํารายได้สมทบทุนสถานสงเคราะห์เด็ก

พิการทางสมองและปัญญา “บ้านนนทภูมิ”
• เทศกาลพาเหรดรถโบราณแห่งเมืองหัวหิน ณ โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์รีสอร์ทและวิลลา หัวหิน เพื่อนํารายได้สมทบทุนมูลนิธิ

ชัยพัฒนา
• การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และ

บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยนํารายได้จากการจัดงาน สมทบทุนมูลนิธิพระดาบส
• การจัดงานฉลองเทศกาลแห่งความสุข โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ จัดงานฉลองเทศกาล

แห่งความสุขคริสต์มาสและปีใหม่ให้กับเด็กกําพร้าบ้านเด็กอ่อนรังสิต
• การบริจาคโลหิต โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราร่วมกับกลุ่มบริษัทในเครือเซ็นทรัล จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาด

ไทยตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งในปีนี้น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
• เปิดตัวโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราร่วมกับกลุ่มบริษัทในเครือเซ็นทรัล เปิดตัวโครงการเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยโรงแรมฯ ได้เข้าร่วมโครงการนี้มาตั้งแต่ปี 2551 เพื่อเจริญรอยตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่จัดขึ้นในปี 2552
• โครงการปลูกป่าชายเลน 200,000 ต้น ถวายพ่อของแผ่นดิน 84 พรรษา ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาป่าชายเลนท่ี 2 ต.บางหญ้าแพรก 

อ.เมือง จ.สมุทรสาคร และ สถานีพัฒนาป่าชายเลนที่ 6 บริเวณปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 
• เซ็นทาราวิลลาสมุย ร่วมกิจกรรมคืนต้นมะพร้าว 99,999 ต้นให้กับเกาะสมุย เพื่อเป็นการรักษาสภาพส่ิงแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดไป 

พร้อมช่วยลดภาวะโลกร้อน ณ เทศบาลเมือง เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
• โนโวเทลเซ็นทาราหาดใหญ่ จัดกิจกรรมปลูกป่าโกงกาง จํานวน 300 ต้น ณ ตําบลบางเหรียง อ.บางกล่ํา จ.สงขลา
• เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท สมุย จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรดินและอนุรักษ์ดิน และน้ํา บนเกาะสมุย

วิสัยทัศนเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน และความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม



จากภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ํา ความไม่มั่นคงทางการเมืองในประเทศ   และการประท้วงต่อต้านรัฐบาลระหว่างการประชุมอาเซียน ซึ่งจัดขึ้นใน
ประเทศไทย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ต่างๆ ได้เริ่มคล่ีคลายและเปล่ียนไปในทิศทางท่ีดีขึ้นเป็นลําดับจนถึงสิ้นปี ในขณะเดียวกัน เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้น
ตัว  เป็นปัจจัยเสริมให้การดําเนินธุรกิจในภาพรวมดีขึ้น โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารามั่นใจว่าจะมีผลประกอบการท่ีดีและเติบโตมาก
ขึ้นในปี 2553 

รายงานผลประกอบการ
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 
ปี 2552 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นปีที่
เหตุการณ์ความไม่สงบภายในประเทศได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและกรุงเทพมหานครฯ  ทําให้จํานวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างมาก 

จากเหตุการณ์การปิดสนามบินในช่วงปลายปี 2551 ต่อเนื่องด้วยเหตุการณ์ประท้วงในช่วงวันที่11-12 เมษายน 2552 นั้น  ทําให้โรงแรมฯ 
ต้องประสบกับวิกฤตอีกคร้ัง ทําให้ต้องปรับราคาห้องพักและงานประชุม ให้เหมาะสมกับการสถานการณ์ และสามารถแข่งขันได้ ตลาดซ่ึงได้
รับผลกระทบอย่างรุนแรงคือกลุ่มลูกค้าบริษัท (corporate segment) ทําให้โรงแรมฯต้องเปลี่ยนกลยุทธ์โดยเน้นลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยว
มากขึ้น         

จากนโยบายเชิงรุกด้านราคางานประชุมสัมมนาและนิทรรศการ ส่งผลให้โรงแรมฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ มีผลการดําเนินงานดีขึ้นในไตรมาส 3 และดีต่อเนื่องไปถึงไตรมาส 4 ด้วยกลยุทธ์ดังกล่าวทําให้มีรายได้รวมทั้งปี 
และ รายได้จากศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ มากกว่าประมาณการ ที่ตั้งไว้

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด กรุงเทพฯ
มีผลประกอบการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ แม้ในช่วงแรกของปี 2552 จะได้รับผลกระทบอย่างมากจากเหตุการณ์การปิดสนามบินเมื่อปลายปีที่
ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ด้วยทําเลที่ตั้งซึ่งสะดวกในการเดินทาง ประกอบกับรายได้จากกลุ่มลูกเรือของสายการบินต่างๆ ทําให้โรงแรมฯ มีผล
การดําเนินงานที่ดี และมีอัตราการเข้าพักเฉล่ียอยูในระดับสูงกว่าโรงแรมคู่แข่งอื่นๆ โดยเฉพาะโรงแรมในเมือง

สําหรับแผนการปรับปรุงโรงแรมฯ ในปีนี้ ระยะแรกได้เริ่มดําเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม ซึ่งประกอบไปด้วยการปรับเปลี่ยนห้องพักหนึ่งช้ัน
เป็นสํานักงาน และปรับปรุงห้องพักพร้อมตกแต่งใหม่ทั้งหมดอีกสามชั้น นอกจากนี้ ยังได้ออกแบบแตกแต่งและปรับเปลี่ยนชั้น 24 เป็นคลับ
เลาจน์  และบาร์ลอยฟ้า บนชั้นสูงสุดของโรงแรมฯ อีกด้วย     

สําหรับแผนกอาหารและเคร่ืองดื่ม รวมถึงฝ่ายจัดเลี้ยง ก็มีผลประกอบการที่ดี ถึงแม้ว่างานประชุมและจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ที่สําคัญๆ บาง
งาน เปลี่ยนไปจัด ณ โรงแรมอ่ืนๆ  ในเมืองก็ตาม แต่โรงแรมฯ ก็ยังมีผลประกอบการที่ดี  รวมทั้งปี 799 ล้านบาท

ในปีนี้โรงแรมฯ ได้รับเกียรติเป็นสถานที่จัดงานสําคัญๆ หลายงาน และได้ถวายการต้อนรับ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี    
และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นอกจากนี้ยังมีงานสําคัญอื่นๆ อีกหลายงาน อาทิ การประกวดมิสไทย
แลนด์ยูนิเวิร์ส  การประกวดไทยแลนด์ซูเปอร์โมเดล และการประกวด มิสทีนไทยแลนด์  เป็นต้น 

เซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช  รีสอร์ท พัทยา
เซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา เปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการ โดยต้อนรับแขกท่านแรก เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม และมีกลุ่ม
การประชุมกลุ่มแรก จํานวน110 ห้อง เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม นอกจากนี้ยังประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ ในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการใน
วันที่ 3 พฤศจิกายน

ในช่วงแรกของการเปิดอย่างเป็นทางการ ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากตลาดภายในประเทศ ยิ่งไปกว่านั้นตลาดยุโรป และอาเซียน ก็มี
อัตราเพ่ิมสูงมากขึ้นในช่วงปลายปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูการท่องเท่ียว และทําให้ห้องพักเต็มในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ด้วยทําเลที่ตั้งท่ี
สมบูรณ์ ห้องพักหันหน้าสู่ทะเลทุกห้อง มีการตกแต่งที่พิเศษ ในลักษณะ Theme อาณาจักรเหนือจิตนาการ ที่ตกแต่งอย่างสวยงาม 
ผนวกกับภูมิทัศน์ที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว พร้อมสวนนํ้าขนาดใหญ่ ทําให้ รีสอร์ท ประสบผลสําเร็จอย่างดีเยี่ยม และได้รับการกล่าวขาน
จนถึงปัจจุบัน

โซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์รีสอร์ทและวิลลา หัวหิน
ภาพรวมปี 2552 รีสอร์ทยังคงมีผลประกอบการท่ีดี แม้จะได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ความไม่สงบภายในประเทศ และภาวะเศรษฐกิจ
ชลอตัว  ซึ่งทําให้ อัตราการเข้าพักเฉลี่ยและรายได้ลดลงเม่ือเทียบกับปีก่อน

อย่างไรก็ตาม รีสอร์ทมีรายได้และ REPPAR สูงกว่าโรงแรมคู่แข่งอื่นๆ ในพ้ืนที่เดียวกัน  รายได้จากอาหาร  เครื่องดื่มและการจัดเลี้ยง  ลด
ลงเล็กน้อย เนื่องจากลูกค้ากลุ่มจัดประชุมสัมมนา และกลุ่ม incentive มีการจัดงานน้อยลง ขณะที่จํานวนห้องพักของโรงแรมที่เปิดให้
บริการในหัวหินเพิ่มมากขึ้น
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ในปีนี้  โซฟิเทล เซ็นทาราแกรนด์รีสอร์ทและวิลลา หัวหิน มีงานสําคัญๆ หลายงาน เช่น ทศกาลดนตรีแจ๊ส ในเดือนมิถุนายน แข่งขันเรือใบ 
Hua Hin Regatta ในเดือนสิงหาคม และขบวนพาเหรดรถโบราณในเดือนธันวาคม ซึ่งงานดังกล่าวล้วนจัดขึ้นโดยการสนับสนุนจากภาครัฐ
และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมถึงการประชุมอาเซียนในเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์เมืองหัวหิน ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่
นักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น  นอกจากน้ี โซฟเิทลเซ็นทาราแกรนด์รีสอร์ทและวิลลา หัวหิน ได้รับเกียรติในการต้อนรับการเข้าพักของประธานาธิบดี 
กลอเรีย อาโรโย แห่งฟิลิปปินส์  และได้ถวายการต้อนรับเจ้าหญิงบริกิต้า จากสวีเดน ในเดือนกันยายน อีกด้วย.

เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา กระบ่ี 
ปี 2552 เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา กระบี่ มีผลประกอบการในเกณฑ์น่าพอใจ โดยมีรายได้ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวสูงกว่าที่
ประมาณการไว้  แม้ว่าจะมีผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจจะชลอตัว และเหตุการณ์ความไม่สงบภายในประเทศ ซึ่งนับเป็นปีแห่งความท้ายอย่าง
ยิ่ง โดยมีรายได้ทั้งปี 391 ล้านบาท  ทั้งนี้รายได้ส่วนหนึ่งเพ่ิมขึ้นจากการบริการงานจัดเลี้ยง และสปา

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากบุคคลสําคัญระดับสูงท้ังภาครัฐ และเอกชน เลือกเป็นสถานที่พักผ่อน อาทิ ฯ พณฯ อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายก
รัฐมนตรี และผู้มีชื่อเสียงจากวงการธุรกิจอื่นๆ อีกหลายท่าน  ซึ่งมีส่วนช่วยให้โรงแรมฯ เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท สมุย
เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท สมุย มีทําเลที่ตั้งที่ดีที่สุดใจกลางหาดเฉวง ซึ่งเป็นจุดขายสําคัญ และเป็นศูนย์กลางการพักผ่อนบนเกาะสมุย
ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถคงความเป็นส่วนตัวไว้ได้ และมีสวน ที่ร่มรื่น สวยงาม ชายหาดกว้าง ทรายขาวสะอาด น้ําทะลใส เป็นที่ยอมรับ
และได้รับการยกย่องในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากการเข้าร่วมโครงการโลกสีเขียว Green Globe ในปี 2552 ทําให้ได้รับเหรียญ
รางวัล แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยต่อสภาพแวดล้อม และจะยังคงมุ่งม่ันพัฒนาผลงานด้านสิ่งแวดล้อมต่อไปเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายรางวัล
ในระดับที่สูงขึ้นไปในอนาคต

ปี 2552 เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท สมุย มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย และอัตราค่าห้องพักเฉลี่ย สูงกว่าโรงแรมคู่แข่งๆ อื่นๆ ในเกาะสมุย โดยมี
รายได้รวมท้ังปี 423 ล้านบาท และมีผลกําไรขั้นต้นก่อนหักภาษี 51.8 %

เซ็นทาราวิลลาสมุย
เซ็นทาราวิลลาสมุย คงอัตราการเข้าพักเฉล่ียในปี2552 อยู่ในในระดับดี แม้จะได้รับผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์ทางการเมืองภายใน
ประเทศ และสภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว

ด้วยความมุ่งมั่นและพยายาม ส่งผลให้ผลประกอบการของรีสอร์ทอยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดยมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย 71.8% สูงกว่าปี 2551    
อัตราค่าห้องพักเฉลี่ย 2,056 บาท และมีรายได้รวม 102 ล้านบาท จากการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในปีหน้า ทําให้
มั่นใจว่าจะมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น

เซ็นทาราวิลลา สมุย ยังคงดําเนินการปรับปรุง เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ในช่วง 4 เดือนสุดท้ายของปี โดยได้ปรับ
เปลี่ยนห้องพักเดิมจํานวน 9 ห้อง เป็นห้องพักที่มีสระว่ายน้ําส่วนตัว  และอีก 15 ห้องมีอ่างจากุซซ่ีบริเวณระเบียง  นอกจากน้ี ยังได้สร้างห้อง
พักแบบมีสระว่ายน้ําส่วนตัวเพิ่มอีก 2 ห้อง จากการลงทุนปรับปรุงห้องพักดังกล่าว รวมถึงการเข้าร่วมโครงการด้านสิ่งแวดล้อมกับ มูลนิธิ 
ใบไม้เขียว  ส่งผลใหร้ีสอร์ทเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ทําให้มีรายได้และผลการดําเนินงานเป็นไปตามประมาณการ 

บุณฑรีก์สปารีสอร์ทและวิลลา สมุย  เซ็นทารารีสอร์ท
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา เข้าบริหาร บุณฑรีก์สปารีสอร์ทและวิลลา สมุย ในเดือนเมษายน 2552 นับเป็นปีแห่งความท้าทายอย่าง
ยิ่งสําหรับธุรกิจโรงแรมในเกาะสมุย เนื่องจากเศรษฐกิจโลกชลอตัว และมีความไม่สงบภายในประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพรวมทางธุรกิจ
เป็นอย่างมาก

บุณฑรีก์สปารีสอร์ทและวิลลา สมุย มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย 8 เดือน 39.9% มีอัตราค่าห้องพักเฉลี่ย 3,234 บาท และมีรายได้รวมทั้งสิ้น 
58.1 ล้านบาท

เซ็นทาราปาริญารีสอร์ทและวิลลา เกาะพงัน
เซ็นทาราปาริญารีสอรท์และวิลลา เกาะพงัน บริหารโดยโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2552 ทั้งน้ีมีการปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลงมาตรฐานด้านการบริการของรีสอร์ทให้สูงขึ้น และยังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

ด้วยศักยภาพ และความเป็นท่ีนิยมของเกาะพงันในการเป็นสถานที่พักผ่อน ทําให้เซ็นทาราปาริญารีสอรท์และวิลลา เกาะพงัน ยังคงเป็นที่
ต้องการของตลาดและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  โดยมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย 7 เดือน 31.7% อัตราการเข้าพักเฉลี่ย 3,432 บาท และมีราย
ได้รวมทั้งสิ้น 8.6 ล้านบาท
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เซ็นทาราวิลลา ภูเก็ต
เซ็นทาราวิลลา ภูเก็ต ยังคงมีผลประกอบการในปี 2552 ที่ดี แม้ว่าสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ และวิกฤตภาวะเศรษฐกิจโลกจะ
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวของภูเก็ตอย่างหลีกเลียงไม่ได้ โดยเฉพาะผลกระทบอย่างมากในช่วงไตรมาสแรกของปี อย่างไรก็ตาม   
รีสอร์ท ก็ยังมีผลประกอบการท่ีดีขึ้นในช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยว โดยสามารถทํารายได้รวมถึง 87 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา หรือคิด
เป็น 7.5% อัตราการเข้าพักเฉลี่ย 83% ส่วนราคาค่าห้องพักเทั้งปี 3,239 บาท 

อนาคตของเซ็นทารา วิลลา ภูเก็ต ยังคงสดใส เนื่องจากเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท ภูเก็ต ซึ่งเป็นโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราแห่ง
ใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน กันจะเปิดให้บริการในปี 2553 ซึ่งจะช่วยส่งเสริมด้านการบริการต่อกัน และทําให้มีเสถียรภาพมากย่ิงขึ้น

เซ็นทารากะรนรีสอร์ท ภูเก็ต
ปี 2552 เป็นปีแห่งความท้าทายสําหรับ เซ็นทารากะรนรีสอร์ท ภูเก็ต โดยในช่วงสามเดือนแรกของปี ได้รับผลกระทบอย่างมากจากภาวะ
เศรษฐกิจโลกชะลอตัว

อย่างไรก็ตาม เซ็นทารากะรนรีสอร์ท ภูเก็ต สามารถมีผล ประกอบการทั้งปีสูงกว่าปีก่อน 9% มากกว่าที่ประมาณการไว้ 5.5% โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว มีแพคเกจและโปรโมช่ันพิเศษต่างๆ ทําให้มีรายได้จากห้องพักมากกว่าปีก่อน ซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นนั้น 
มาจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียและชาวอังกฤษ

ไม่เพียงแต่รายได้จากห้องพักที่เพิ่มมากข้ึนเท่านั้น รายได้จากอาหารและเคร่ืองดื่มรวมถึงสปา เซ็นวารี และส่วนบริการอื่นๆ ก็มีรายได้เพิ่ม
สูงขึ้นเช่นกัน

เซ็นทารากะตะรีสอร์ท ภูเก็ต
เซน็ทารากะตะรีสอรท์ ภเูกต็ มผีลประการปี 2552 ในระดับทีด่เีป็นปีทีส่อง โดยได้รบัการสนับสนุนอยา่งดีจาก ตลาดสแกนดิเนเวียน โดยทําให้การ
เข้าพักสูงเกือบเต็มตลอดในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว และส่ิงที่เหนือความคาดหมายคือผลประกอบการในช่วงนอกฤดกูาลท่องเที่ยวจากกลุ่ม
ลูกค้าตลาดออสเตรเลีย  ซึ่งไม่เพียงทําให้มีผลประกอบการท่ีดีเท่านั้น  แต่ยังสามารถทํารายได้เกินกว่าที่ประมาณไว้เกือบ 4 ล้านบาท

อัตราการเข้าพักเฉลี่ยท้ังปี 76% มีรายได้รวม 136.8 ล้านบาท มีกําไรขั้นต้นก่อนหักภาษี ถึง 67.2 ล้านบาท หรือ 49.1%

โรงแรมโนโวเทลเซ็นทารา หาดใหญ่
ปี 2552 หาดใหญ่ได้รับความชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ดีด้านธุรกิจการท่องเที่ยวที่จะกลับมาเติบโตใน
ภูมิภาคนี้อีกครั้ง ถึงแม้จะยังมีสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่บ้าง แต่การกลับมาเปิดเส้นทางการบิน สิงคโปร์ – 
หาดใหญ่ และภูเก็ต - หาดใหญ่ เป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวมากขึ้น นอกจากน้ี การที่บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
ได้ปรับปรุงศูนย์การค้าเซ็นทรัล สาขาหาดใหญ่ ทําให้เชื่อมั่นว่าธุรกิจการท่องเที่ยวของหาดใหญ่จะกลับฟื้นตัวขึ้นอีกครั้ง

โรงแรมฯ มีอัตราการเข้าพกัเฉล่ีย  59.60 % ซึ่งสูงขึ้นกว่าปีก่อน ถึง 9.2%  และมีอัตราค่าห้องพักเฉลี่ย 1,303 บาท ในขณะท่ีสามารถมี
รายได้รวมท้ังปีสูงถึง 131 ล้านบาท มีกําไรขั้นต้นก่อนหักภาษี 47.1 ล้านบาท หรือ 60.6% โดยมียอดขายเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วถึง 23% และ
จากอัตราการเข้าพักท่ีเพิ่มข้ึน รวมถึงการที่โรงแรมฯ ได้รับความไว้วางใจในบริการอาหารให้แก่โรงพยาบาลกรุงเทพฯ หาดใหญ่ ทําให้มีราย
ได้เพิ่มสูงขึ้น โดยสัดส่วนรายได้ทั้งปีสูงกว่าประมาณการถึง 18%

ตลาดท่องเที่ยวของหาดใหญ่ในปี 2552 มีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีขึ้น เช่น การเพิ่มขึ้นของการประชุมสัมมนา กลุ่มลูกค้าทัวร์ภายใน
ประเทศ และกลุ่มนักท่องเท่ียวซึ่งเป็นครอบครัว เป็นต้น  หากสถานการณ์ยังคงอยู่ในภาวะปกติเช่นนี้ คาดว่าแนวโน้มธุรกิจในปี 2553  ก็จะ
ดีขึ้นเหมือนปีที่ผ่านมา

เซ็นทาราชานทะเลรีสอร์ทและวิลลา ตราด
ปี 2552 เซ็นทาราชานทะเลรีสอร์ทและวิลลา ตราด มีผลประกอบการดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว ทั้งจากรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน รายได้รวมทั้งปี อัตราการ
เข้าพักก็สูงขึ้น และยังเป็นปีที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มมากข้ึนอีกด้วย

เมื่อเปรียบเทียบกับโรงแรมคู่แข่งในพื้นท่ีใกล้เคียงบนเกาะช้าง เซ็นทาราชานทะเลรีสอร์ทและวิลลา ตราด เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นในตลาดภาย 
ในประเทศ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน จากการที่รีสอร์ทให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดยภาครัฐ เช่น การร่วมงานแข่งขันตกปลา
นานาชาติ  ซึ่งจัดโดยสํานักงานการท่องเที่ยวจังหวัดตราด เป็นต้น

จากผลตอบรับท่ีดีจากลูกค้าและนักท่องเที่ยว ทําให้เชื่อมั่นว่าผลประกอบการของ  เซ็นทาราชานทะเลรีสอร์ทและวิลลา ตราด จะเติบโตยิ่งขึ้น

โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน เชียงใหม่
จํานวนนักท่องเที่ยวปี 2552 ยังคงมีอัตราลดลง สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจโลกและการเมืองภายในประเทศ จึงส่งผลกระทบ
อย่างต่อเนื่องกับธุรกิจการการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
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แม้ผลกระทบจากปัจจัยข้างต้นดังกล่าว แต่ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน เชียงใหม่ ยังสามารถกําไรได้ และมีอัตราเข้าพักสูงสุด เมื่อเทียบกับ
โรงแรมคู่แข่งในเชียงใหม่ แต่อย่างไรก็ตามผลประกอบการรวมและอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยยังคงตํ่ากว่าประมาณการเล็กน้อย เนื่องมาจากการ
แข่งขันทางการตลาดท่ีสูงขึ้นมากในเชียงใหม่

แผนกอาหารและเคร่ืองดื่มมีรายได้เพิ่มมากข้ึนกว่าปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากงานจัดเลี้ยงและจัดประชุมสัมนาจากตลาด
ภายในประเทศ

ศิริปันนาวิลลารีสอร์ท เชียงใหม่ เซ็นทาราบูติกคอลเล็คชัน
ศิริปันนาวิลลารีสอร์ท เชียงใหม่ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ เป็นรีสอร์ทใหม่ล่าสุดในเครือเซ็นทารา สร้างขึ้นตามแบบเมืองโบราณ เวียงกุม
กาม  ตกแต่งงดงามสไตล์ล้านนา เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2552  มีห้องพักทั้งหมด 76 ห้อง รวมห้องพักแบบ
วิลลา  

สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น หมู่เรือนไทยสําหรับสอนการทําอาหารไทย และกิจกรรมอื่นๆ คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในเดือนเมษายน 
2553 ในส่วนของสปา เซ็นวารี  มีกําหนดเปิดให้บริการในเดือนสิงหาคม 

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราได้บริหาร และให้การสนับสนุนด้านสื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึงระบบสํารองห้องพักออนไลน์ พร้อมเปิด
ตลาดนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมากข้ึน ส่งผลให้สิริปันนาวิลลารีสอร์ท เชียงใหม่ มีผลประกอบการในระดับที่น่าพอใจ เป็นที่จับตามองของ
โรงแรมคู่แข่งในเชียงใหม่  

เซ็นทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท
เซ็นทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท มีผลประกอบการในปี 2552 อยู่ในระดับปานกลางโดยมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยต่ํากว่าปีที่ผ่านมา 3.7%  เนื่องจาก
มีโรงแรมเปิดใหม่เพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้ภาวะการแข่งขันทางตลาดสูงขึ้นมาก เซ็นทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท จึงเน้นให้ความสําคัญด้านการ
บริการ  โดนปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ และยกระดับมาตรฐานห้องพัก ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้มากขึ้น สําหรับผล
ประกอบการด้านอาหารและเคร่ืองดื่มนั้นเพิ่มข้ึนกว่า 6.96% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี
เมื่อวันท่ี 8 เมษายน 2552 บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จํากัด มหาชน (บริษัทในเครือเซ็นทรัล) ได้ซื้อศูนย์การค้า และโรงแรมเจริญศรีแกรนด์
รอยัลโดยมีโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา เป็นผู้บริหารในส่วนของโรงแรม และเปล่ียนชื่อเป็น โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
อุดรธานี

เมื่อแผนงานการปรับปรุงซ่อมแซม และยกระดับมาตรฐานโรงแรมฯ เสร็จสมบูรณ์ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2553 โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ อุดรธานี จะเป็นโรงแรมแห่งแรกของจังหวัด ที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการเทียบเทา่ระดับสากล  

โรงแรมฯ ประกอบด้วยห้องพักจํานวน 255 ห้อง  ศูนย์ประชุมใหญ่ขนาด 2,900 ตารางเมตร ห้องบอลรูมและห้องประชุมย่อย  จํานวน 8 ห้อง  
รวมถึงห้องอาหาร 2 ห้อง ล้อบบ้ีบาร์ ฟิตเนสเซ็นเตอร์และสปา พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ครบครัน

ผลประกอบการในปีแรกท่ีเข้าบริหาร โรงแรมฯ ประสบผลสําเร็จ โดยมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยสูงถึง 75.2% มีอัตราค่าห้องพักเฉลี่ย 981 บาท  
ซึ่งสูงกว่าที่ประมาณการไว้  คือ 73.7% และ 918 บาท ตามลําดับ โดยมีรายได้รวม 116.9 ล้านบาท คิดเป็นกําไรขั้นต้นก่อนหักภาษี 40 ล้าน
บาท หรือ 34.7%

เซ็นทาราแกรนด์ไอแลนด์รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์
เซ็นทาราแกรนด์ไอแลนด์รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์  รีสอร์ทระดับ 4 ดาว มาตรฐานระดับสากล เป็นรีสอร์ทแห่งแรกในมัลดีฟส์  ของโรงแรม
และรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา เปิดให้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2552 ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี แม้ว่าจะล่าช้ากว่ากําหนดการเดิม เนื่องจาก
ความไม่พร้อมด้านการบริการต่างๆ จึงส่งผลกระทบต่อลูกค้าที่เข้ามาพักในช่วงแรก ในขณะเดียวกันปัญหาสภาพอากาศแปรปรวนและฝน
ตกหนักประมาณ 2 สัปดาห์ในเดือนพฤศจิกายน ทําให้ห้องพักและ พื้นที่ส่วนบริการอื่นๆ ได้รับความเสียหายเช่นกัน

จากผลกระทบดังกล่าว  ทําให้ต้องปิดปรับปรุงชั่วคราว  โดยนําลูกค้าไปพักยังรีสอร์ทแห่งอื่น  และได้เปิดทําการใหม่อีกครั้ง  ในเดือนธันวาคม 
ซึ่งได้รับการตอบรับท่ีดีมากจากผู้เข้าพัก อย่างไรกต็าม รีสอร์ทยังไม่สามารถทํารายได้ตามที่ประมาณการไว้ เดือนธันวาคม มีอัตราการเข้า
พักเฉลี่ย 33% อัตราค่าห้องพักเฉลี่ย 349 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อรวมระยะเวลาการให้บริการทั้งสองเดือน รีสอร์ทมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย 
24% อัตราค่าห้องพักเฉลี่ย 285 ดอลลาร์สหรัฐฯ ด้วยผลตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวในปีแรก จึงเช่ือมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า รีสอร์ทจะประสบ
ความสําเร็จยิ่งขึ้น ในปี 2553
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การพัฒนาธุรกิจ โดยเซ็นทาราอินเตอรเนชันแนล แมนเนจเมนท 
ในปี 2552 แผนกเซ็นทาราอินเตอร์เนชันแนลแมนเนจเม้นท์ได้ดําเนินกลยุทธ์ตามแผนธุรกิจ โดยได้ลงนามสัญญาบริหารโรงแรมท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ รวม 8 โครงการ ดังนี้ : 
• มอคชาหิมาลายาสปารีสอร์ท เซ็นทาราบูติกคอลเล็คชันรีสอร์ทและสปา ตั้งอยู่บนภูเขาหิมาลัย ประเทศอินเดีย จํานวนห้องพัก 62 ห้อง 

เปิดบริการในเดือนธันวาคม
• เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและสปา ซอคนา อียิปต์ ตั้งอยู่บริเวณชายหาดทะเลแดง จํานวนห้องพัก 120 ห้อง พร้อมหอ้งจัดประชุม

สัมมนา
• ศิริปันนาวิลลารีสอร์ทเชียงใหม่ เซ็นทาราบูติกคอลเล็คชันบูติกรีสอร์ท จํานวนห้องพักและสวีท 76 ห้อง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ 

เปิดให้บริการในเดือนพฤศจิกายน
• บุณฑรีก์สปารีสอร์ทและวิลลา สมุย เซ็นทารารีสอร์ท ตั้งอยู่บนหาดเฉวง จํานวนห้องพัก 124 ห้อง โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

เข้าบริหาร ในไตรมาสที่ 2 
• โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี มีจํานวนห้องพกั 255 ห้อง ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดใน 

จ.อุดรธานี  มีห้องจัดประชุมสัมมนาขนาดใหญ่
• เซ็นทาราปาริญารีสอร์ทและวิลลา เกาะพงัน รีสอร์ทขนาด 44 วิลลา ตั้งอยู่บนหาดร้ิน ซึ่งเป็นชายหาดท่ีมีชื่อเสียงที่สุดของเกาะพงัน 

จ.สุราษฎ์ธานี เปิดบริการในไตรมาสที่ 2 
• บริหารโรงแรมเซ็นทารารีสอร์ท หัวหิน โรงแรม 4 ดาว มี 156 ห้อง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหัวหนิ มีกําหนดเปิดบริการในปี 2555
• บริหารโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา ธีมรีสอร์ทแห่งแรกในประเทศไทย ขนาด 555 ห้อง พร้อมสปา และห้องจัด

ประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ เปิดบริการในเดือนพฤศจิกายน

โรงแรมท่ีเซ็นทาราเป็นเจ้าของและการก่อสร้างใกล้เสร็จสมบูรณ์  มีกําหนดเปิดบริการในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2553 คือ เซ็นทาราแกรนด์บีช
รีสอร์ท ภูเก็ต  รีสอร์ทหรูระดับ 5 ดาว จํานวน 262 ห้อง บนหาดกะรน 

แผนการพัฒนาธุรกิจในอนาคต
แนวทางของเซ็นทาราอินเตอร์เนชันแนลแมนเนจเม้นท์ ยังคงมุ่งดําเนินแผนพัฒนาและขยายธุรกิจในทุกทิศทาง โดยมุ่งรับบริหารโรงแรม
ต่างๆ ในแหล่งท่องเที่ยวหลักที่สําคัญในประเทศไทย และต่างประเทศ  นอกจากน้ียังแสวงหาโอกาสและแนวทางในการร่วมลงทุน หรือบริษัทฯ 
เป็นผู้พัฒนาลงทุนเอง ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ยังได้เพิ่มการให้บริการโรงแรมในราคาประหยัดในปี 2553

แผนกการตลาด
ผลกระทบจากสถานการณ์โลก และสถานการณ์ภายในประเทศยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2552

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมุ่งเน้นถึงความคุ้มค่าเป็นอย่างมาก ทําให้มีพฤติกรรมการจองเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงโดยไม่เน้นเรื่องความซื่อสัตย์
ต่อแบรนด์เหมือนที่ผ่านมา และมีการจองช้าลงเพื่อให้ได้ราคาที่ถูกที่สุด ในระดับคุณภาพในแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องการ ส่วนจํานวนนักท่อง
เที่ยวภายในประเทศนั้นมีอัตราการเติบโตเพิ่มข้ึน ภายหลังจากสถานการณ์ภายในประเทศคล่ีคลายลง

ตลาดในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกเริ่มมีการจองลดลง อันเนื่องมาจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางการเมือง แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคง
มีผลประกอบการท่ีเพิ่มขึ้นในช่วง 4 เดือนหลังของปี

การพัฒนาธุรกิจออนไลน์ ส่งผลให้มีการเติบโตในช่องทางนี้ถึง 70.27% ทั้งน้ีการบริหารกําไรและรายได้นับว่าเป็นปัจจัยสําคัญของกลยุทธ์
ทางการตลาดในปี 2552

ในขณะที่ลูกค้ามองหาความคุ้มค่า เซ็นทาราจึงจําเป็นที่จะต้องมีการบริหารการขายห้องพักแต่ละประเภทให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้
ยังต้องเฝ้าจับตาดูเรื่องของราคาอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้มีอัตราการเข้าพัก อัตราค่าห้องพัก และ REVPAR สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรม
เดียวกัน

ในปีที่ผ่านมา เราได้เปิดโรงแรมและรีสอร์ทหลายแห่ง ได้แก่ เซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา, ศิริปันนาวิลลารีสอร์ท เชียงใหม่ เซ็นทารา
บูติกคอเลกชัน และรีสอร์ท 2 แห่งในต่างประเทศ ได้แก่ เซ็นทารา แกรนด์ไอส์แลนด์รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์ และมอคชาหิมาลายาสปา
รีสอร์ท เซ็นทาราบูติกคอเลคชั่น

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารามีจุดมุ่งมั่นในแผนพัฒนาบุคลากร โดยมุ่งเน้นให้ความสําคัญอย่างยิ่งในนโยบายด้านพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดขององค์กร ด้วยการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคคลากรต่างๆ ดังน้ี

จากความสําเร็จของโครงการ Management Development Program (MDP) รุ่น 1 – 7 โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราได้ผลิต
ผู้บริหารรุ่นใหม่ กว่า 70 คน และได้ส่งไปปฏิบัติหน้าที่ตามโรงแรมต่างๆเครือ โครงการน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและฝึกทักษะการบริหาร
จัดการ เป็นการสร้างสมประสบการณ์การปฏิบัติงานในต่างประเทศ ให้แก่พนักงานที่มีศักยภาพสูง และพร้อมที่จะเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ  
เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต 
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ยิ่งไปกว่านั้น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล – สํานักงานใหญ่ ยังให้ความสําคัญกับโครงการฝึกอบรมระยะส้ัน (Fast Track Career Develop-
ment Program)  โดยโครงการน้ีจะมีระยะเวลาในการฝึกอบรมน้อยกว่าโครงการ MDP และเปิดโอกาสให้พนักงานในทุกระดับชั้นเข้าร่วม
โครงการ      

นอกจากนี้โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ได้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระดับทวิภาคี กับโรงเรียนเทคนิควิมล
บริหารธุรกิจ โรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี และวิทยาลัยราชพฤกษ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักเรียนระดับอาชีวศึกษา สาขาการโรงแรม 
เพื่อรับมาเป็นพนกังานในระดับปฎิบัติการ ซึ่งมีโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเข้าร่วมโครงการนี้ ถึง 5 แห่ง

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ได้ให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ ที่เปิดสอนสาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หรืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้งนี้เพื่อเป็นการมอบโอกาสให้กับนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ได้มีโอกาศสร้างสมประสบการณ์การ
ทํางานท้ังในด้านการบริหารและฝึกงานด้านต่างๆ และที่สําคัญ นักศึกษาเหล่านี้อาจจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับโรงแรมและรีสอร์ทในเครือ
เซ็นทาราในอนาคต

นอกเหนือจากโครงการต่างๆ ข้างต้น  โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ยังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่อง กับโครงการ Youth Career 
Development Program (YCDP) ซึ่งเป็นโครงการแรกๆ และได้รับการสนับสนุนโดย UNICEF ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 มีเยาวชนท่ีได้เข้าร่วม
โครงการนี้ และได้ทํางานกับโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา มากกว่า 80 คน  

บริษัทฯ ยังคงสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ให้มีการจัดฝึกอบรมสัมนาภายใน สําหรับ โรงแรมและรีสอร์ท ในเครือทุกแห่ง  รวมทั้งจัดส่งบุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรมภายนอก เพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อนํามาปรับใช้ในการทํางาน 

สําหรับโครงการ Centara Academy หรือศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพการโรงแรม ขณะนี้ได้ระงับโครงการไว้ 1 ปี เป็นการชั่วคราว อันเนื่องมา
จากผลกระทบของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศ
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ปี 2552 นับเป็นปีที่ธุรกิจอาหารของ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากัด (ซีอาร์จี) เผชิญกับความท้าทายท่ามกลางผลกระทบของวิกฤต
เศรษกิจโลก เหตุการณ์ความไม่มั่นคงทางการเมือง และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดต่ําลง ซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคภายในประเทศทุกกลุ่มได้คํานึง
ถึงความสําคัญของราคาและความคุ้มค่าของสินค้า ระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อธุรกิจอาหารและ
ธุรกิจค้าปลีกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนั้น มีผลกระทบต่อภาพรวมต่อผลการดําเนินงานของบริษัทฯ บ้าง 

แม้จะต้องเจอกับอุปสรรคที่ค่อนข้างรุนแรง บริษัทฯ ก็ยังสามารถสร้างการเติบโตของรายได้รวมในปี 2552 เท่ากับ 4,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 
2.3 จากปีที่ผ่านมา มีจํานวนสาขารวมทั้งสิ้น 478 สาขา ภายใต้การดําเนินธุรกิจของ 5 แบรนด์ โดยแบรนด์ล่าสุดที่บริษัทฯ เข้าลงทุน คือ เบียร์ด 
ปาปาส์ ขนมครีมพัฟที่มีชื่อเสียงจากประเทศญี่ปุ่น

รายงานผลประกอบการ
Mister Donut
มิสเตอร์ โดนัท ผู้นําตลาดโดนัทในประเทศไทยท่ียังคงรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดได้มากกว่าร้อยละ 60 อันเป็นผลมาจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการวางแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ และการมุ่งเน้นการขยายสาขาให้ครอบคลุม
พื้นที่ทั่วประเทศเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด

ปี 2552 มิสเตอร์ โดนัท ประสบความสําเร็จในการสร้างยอดขายเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.8 ด้วยการนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อาทิ Flocky Chou ซึ่งนับ
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถสร้างยอดขายไดสู้งที่สุด  Pon De Shake ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พัฒนามาจาก Pon De Ring เพื่อสร้างความต่ืนเต้นให้
กับกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย รวมถึงโปรโมชั่น “10 บาท 10 แบบ” (10 hits @ 10 Baht ) ซึ่งเป็นโปรโมช่ันที่สามารถสร้างยอดขายได้สูงท่ีสุดของปี 
การมุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และการนําเสนอโปรโมชั่นใหม่ๆ ภายใต้การสื่อสารทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพนับเป็นการตอกย้ําการรับรู้แบรนด์
ของผู้บริโภคให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ปี 2552 มิสเตอร์ โดนัท มีการขยายร้านสาขาจํานวน 23 สาขา ทําให้มีสาขารวมทั้งสิ้น 232 สาขา ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ นอกจากนั้นในเดือน
พฤศจิกายน มิสเตอร์ โดนัท ได้เปิดตัวร้านสาขาในสนามบินสุวรรณภูมิ นําเสนอเมนูใหม่ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น อาทิ อาหารเบาๆ (Light meals) 
ซอฟท์ไอศกรีม รวมไปถึงโดนัทในรูปแบบและรสชาติที่หลากหลายซึ่งให้บริการเฉพาะบางสาขาเท่านั้น

KFC 
เค เอฟ ซี ผู้นําในธุรกิจร้านอาหารบริการด่วน (QSR) ของประเทศไทย มีจํานวนสาขาภายใต้การบริหารงานของ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป 
จํากัด จํานวน 154 สาขา ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40 จากจํานวนสาขาทั้งสิ้น 398 สาขาทั่วประเทศ 

ปี 2552 ที่ธุรกิจอาหารของบริษัทฯ ต้องเผชิญกับความท้าทายนั้น เค เอฟ ซี สามารถสร้างการเติบโตของรายได้ร้อยละ 2 จากปีที่ผ่านมา ภายใต้
การมุ่งพัฒนาเมนูใหม่ตามแนวคิดเมนูวาไรตี้ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคในทุกวัย รวมถึงขยายฐานผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มเบอร์เกอร์
เพื่อเติมเต็มช่องว่างทางการตลาดสําหรับผู้บริโภคท่ีให้ความสําคัญกับสุขภาพเป็นหลัก
 
ผลิตภัณฑ์กลุ่มเบอร์เกอรท์ี่มีการพัฒนาออกสู่ตลาด อาทิ  กุ้งฟิต เบอร์เกอร์ (Shrimp Fit Burger), ไก่ฟิต เบอร์เกอร์ (Chicken Fit Burger), 
ปลาฟิต เบอร์เกอร์ (Fish Fit Burger) รวมถึงเมนูอาหารว่าง เช่น ปลาปี๊ด, ไก่คั่วกลิ้ง และ ไก่ จิ้มจุ่ม เป็นต้น

นอกเหนือจากการนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ที่หลากหลายแล้ว เค เอฟ ซี ยังคงมุ่งให้ความสําคัญกับการออกแบบร้านให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของกลุ่ม
ลูกค้าวัยรุ่น มีการให้บริการ WIFI รวมถึงการออกแบบร้านให้นา่นั่ง สร้างบรรยากาศที่น่าประทับใจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนภาพ
ลักษณ์ของแบรนด์ นอกจากน้ีเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นยิ่งขึ้นทาง KFC ได้ริเริ่มโปรแกรม KFC Sev-
en Shoots ซึ่งเป็นการจัดทีมแข่งขันฟุตบอลสนามเล็กเพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยได้ใช้ชีวิตอย่างสมดุลด้วยการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพชิ
วิตที่ดี

AUNTIE ANNE’S
อานตี้ แอนส์ ผู้นําตลาดซอฟท์ เพรสเซลในประเทศไทยท่ีประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่องตลอด 12 ปี ภายใต้แนวคิด “อร่อยอยา่งมีเอกลักษณ์” 

ปี 2552 เป็นอีกปีหนึ่งที่ อานตี้ แอนส์ เติบโตอย่างโดดเด่นตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้สูงถึงร้อยละ 8.5 เมื่อเทียบกับปี
ที่ผ่านมา ความสําเร็จดังกล่าวเป็นผลมาจาก 3 กลยุทธ์หลัก คือ การนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบ และรสชาติหลากหลาย การสร้างความสัมพันธ์
กับลูกค้า และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ โดยตลอดปีนี้ อานตี้ แอนส์ ได้แนะนําผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องเริ่ม
ด้วย Cupid Pretzel, Golden Pretzel Spring, Pretzel Wings, Pretzel Mozza Cheese, Oriental Pretzel Dog, Cheesy Chicken 
Bites (CCB) และTriple X Pretzel Dog

นอกเหนือจากการให้ความสําคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว อานตี้ แอนส์ ยังมีระบบสมาชิกซึ่งเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าอย่างแข็งแกร่ง มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดท้ังปี ซึ่งล้วนแล้วแต่ได้รับความนิยมจากกลุ่มสมาชิกเป็นอย่างดี

ผลงานที่โดนเด่นจากการมีทีมงานที่เชี่ยวชาญของอานตี้ แอนส์ในปีนี้ คือ การได้รับรางวัลนานาชาติจาก อานตี้ แอนส์ อินคอร์ปอเรชั่น 
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สหรัฐอเมริกา จํานวนถึง 4 รางวัล คือ Pretzel Perfect Leadership Award, Brand Excellence Award, Pretzel Perfect Store Award 
และ Pretzel Quest Celebrity Chef Award 

ในปี 2552 อานตี้ แอนส์ เปิดให้บริการทั้งสิ้น 86 สาขา

PEPPER LUNCH
เปปเปอร์ ลันช์ ร้านอาหารสเต็กสไตล์ญี่ปุ่นแนวใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศญ่ีปุ่น ได้นําเสนอสู่ผู้บริโภคชาวไทยในปี 2550 ภายใต้
แนวคิด “เสริฟ์ร้อนอร่อยสไตล์คุณ” และได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้บริโภคอย่างกว้างขวางในระยะเวลาอันรวดเร็ว ในปี 2552 เปปเปอร์ ลันช์ มี
อัตราการเติบโตของรายได้ร้อยละ 52 จากปีที่ผ่านมา จากจํานวนร้าน 4 สาขา 

แผนการดําเนินงานของ เปปเปอร์ ลันช์ มุ่งเน้น 3 กลยุทธ์หลัก คือ การสร้างสรรค์เมนูที่หลากหลาย การสร้างแบรนด์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และ
เป็นท่ีรู้จัก รวมถึงการเน้นยํ้าภาพลักษณ์ของความเป็นอาหารญี่ปุ่น โดยตลอดปีที่ผ่านมา เปปเปอร์ ลันช์ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่นออก
สู่กลุ่มผู้บริโภค อาทิ Japanese Sukiyaki, Beef Taco Rice, Tokusen Steak, Duo WOW Mix & Match, Eggtra Steak & Grill และ 
Salsa Spaghetti 

เปปเปอร์ ลันช์ สร้างความแตกต่างจากร้านอาหารบริการด่วนและร้านอาหารญี่ปุ่นทั่วไป โดยมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์ของร้านอาหารสเต็ก
สไตล์ญี่ปุ่น ภายใต้คอนเซปต์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ผ่านการทํากิจกรรมประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องตลอดปี

BEARD PAPA’S
ในเดือนเมษายน ปี 2552 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากัด ขยายธุรกิจในกลุ่มไลท์ฟู้ด ภายใต้การเปิดตัวแบรนด์ใหม่ เบียร์ด ปาปาส์ ซึ่งมี
ต้นกําเนิดจาก เมืองฟุกุโอะกะ ประเทศญ่ีปุ่น โดย มร.ยูจิ ฮิโรตะ (Yuji Hirota) จุดเด่นเฉพาะตัวของเบียร์ด ปาปาส์ คือ ตัวแป้งพายที่กรอบนอก 
นุ่มใน ไส้เย็น และตัวครีมที่มีรสไม่หวานจัด แค่เพียงได้มีโอกาสลิ้มลอง ก็จะสัมผัสได้ถึงขนมครีมพัฟที่ดีที่สุดในโลก

เบียร์ด ปาปาส์ ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย โดยมีสาขาครอบคลุมกว่า 250 แห่งในประเทศญ่ีปุ่น และกว่า 150 สาขาทั่วโลก ทั้งใน
สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฮาวาย กวม จีน ฮอ่งกง ไต้หวัน มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย เฟรนช์โปลินีเซีย อังกฤษ เกาหลี 
รัสเซีย และไทย 

เบียร์ด ปาปาส์ ยังคงให้ความสําคัญกับการนําเสนอขนมครีมพัฟที่มีคุณภาพ รวมถึงการส่งมอบประสบการณ์แห่งความสุขและความเพลิดเพลิน
ไปยังกลุ่มผู้บริโภค

ในปีนี้ เบียร์ด ปาปาส์ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง อาทิ Mango Yoghurt, Paris Brest, Chocolate �clair Stick 
รวมถึงการจัดชุดคอมโบเซ็ต ซึ่งล้วนแล้วแต่ได้รับการต้อนรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี โดยขณะนี้มีสาขาเปิดให้บริการ 2 แห่ง ในทําเลทองของ
กรุงเทพฯ

การพัฒนาธุรกิจ
ท่ามกลางสภาวะที่ไม่เอื้ออํานวยต่อการดําเนินธุรกิจ รวมถึงปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจค้าปลีกของประเทศ
ไทย ธุรกิจอาหารยังคงเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่สามารถกลับมาเติบโตได้นับตั้งแต่ไตรมาส 2 ของปีเป็นต้นมา ผู้บริโภคมีการวางแผนการจับจ่ายใช้สอย 
และยังคงออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน แต่อาจลดค่าใช้จ่ายต่อครั้งลง จากข้อมูลของศูนย์การค้าพบว่า จํานวนผู้มาใช้บริการในศูนย์การค้า
ยังคงอยู่ในระดับสูง บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากัด จึงมองเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจ โดยวางแผนการขยายสาขาให้ครอบคลุมเพื่อ
เข้าถึงผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น

ปี 2552 บริษัทฯ มีการเปิดสาขาใหม่รวมท้ังสิ้น 45 แห่ง แม้ว่าจะต้องเผชิญกับข้อจํากัดในการขยายตัวของศูนย์การค้าอันเนื่องมาจากพระราช
บัญญัติการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง โดยเฉพาะศูนย์การค้าชั้นนําในกลุ่มซีพีเอ็น และเดอะ มอลล์ ซึ่งได้รับผลกระทบดังกล่าวด้วย บริษัทฯ จึง
ปรับเปลี่ยนแผนงานการขยายสาขา ตลอดจนมีการพิจารณาอย่างรอบคอบในการเลือกทําเลเพื่อให้มั่นใจว่าสาขาที่เปิดใหม่จะมีผลการดําเนินงาน
ที่ดี
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21รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ทานผูถือหุน บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิ
มีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณเฉพาะดาน มีคุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางละเอียด  วองวงศภพ เปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
ดร.ชาญวิทย สุวรรณะบุณย และนายพิสิฐ กุศลาไสยานนท เปนกรรมการตรวจสอบ ในป พ.ศ. 2552 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
รวม 6 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบทุกทานเขารวมประชุมครบถวนทุกครั้ง โดยมีผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทยอย ผูอํานวยการ
สํานักงานตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชีเขารวมประชุมในวาระท่ีเกี่ยวของ เพื่อรวมเสนอขอมูลและความเห็นที่เปนประโยชนตอการบริหารงาน ผล
การประชุมไดสรุปเปนรายงานเสนอใหคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง สรุปสาระสําคัญไดดงันี้

 1. งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 2552
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 2552 รวมกับผูสอบบัญชีและผูบริหารผูมี 
หนาท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงิน โดยสอบถามและรับฟังคําชี้แจงเก่ียวกับความถูกตองและครบถวนของงบการเงินตามหลักการบัญชีและ
พิจารณารายการปรับปรุงบัญชีที่มีผลกระทบตองบการเงินที่เปนสาระสําคัญ กอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ คณะ
กรรมการตรวจสอบมีความเห็นวางบการเงินดังกลาวมีความถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป และมีการเปดเผย
ขอมูล ที่สําคญัอยางเพียงพอ

 2. ระบบการควบคุมภายใน
 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานระบบการควบคุมภายในรวมกับผูสอบบัญชี และผูตรวจสอบภายในทุกไตรมาส จากรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในในรอบปที่ผานมาตามแผนงานท่ีไดรับมอบหมายซึ่งครอบคลุมระบบงานท่ีสําคัญ ไมพบสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองท่ีสําคัญ
ในระบบการควบคุมภายใน การดําเนินการตางๆ มีการมอบอํานาจและอนุมัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไว และไดเนนยํา้ใหฝายบริหารปรับปรุงแกไข
ตามรายงานผลการตรวจสอบภายในระยะเวลาที่กําหนดเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการมีขอผิดพลาดที่ลดลง นอกจากน้ียังไดอนุมัติ
งบประมาณการฝกอบรมเพ่ือสงเสริมใหผูตรวจสอบภายในไดพัฒนาความรูอยางตอเน่ืองตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
เห็นวา บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ และมีการแบงแยกอํานาจหนาที่โดยชัดเจนเปนไปตามระบบ
การควบคุมภายในท่ีดี

 3. การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของ
 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 
และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯรวมกับฝายกฎหมาย ฝายตรวจสอบภายใน และสํานักงานเลขานุการบริษัทแลว ไมพบประเด็นที่เปน
สาระสําคัญในเรื่องการไมปฏิบัติตามกฎหมาย

 4. การสอบทานรายการระหวางกัน
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาสอบทานรายการท่ีเกิดขึ้นกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน ทุกไตรมาส เห็นวาบริษัทไดคิดราคาซื้อ
ขายสินคาและคาบริการกับบริษัทหรือบุคคลที่อาจมีผลประโยชนขัดแยงกันตามราคาที่เทียบกับราคาที่คิดกับบุคคลภายนอก โดยมีเงื่อนไขทางการ
คาปกติทั่วไปและเปนประโยชนสูงสุดตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไมมีขอบงชี้ถึงความผิดปกติและไดเปดเผยขอมูลอยางครบถวนและเพียงพอ

 5. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานจริงร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นประจําทุกไตรมาส โดยเน้นการระบุ
และจําแนกความเส่ียง การประเมินความเสี่ยง การจัดการกับความเสี่ยงและการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง พบว่าบริษัทฯ ได้บริหารและจัดการ
ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีการทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างสม่ําเสมอ สามารถลดผลกระทบที่อาจมี
ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

 6. การพิจารณาและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2553
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา โดยคํานึงถึงชื่อเสียงและความน่าเชื่อ
ถือ ความสามารถในการให้บริการ การรับรองงบการเงินได้ทันเวลาสม่ําเสมอ การให้คําปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพด้วยความเป็นกลางและเป็นอิสระ จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้แต่งตั้งนางสาว
สมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3731 หรือนายวิเชยีร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 หรือนางสาวบุญศรี 
โชติไพบูลย์พันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3756 หรือนางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4098 แห่งบริษัท เคพี
เอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีเป็นจํานวนเงิน 1,515,000. - 
บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหน่ึงหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพบและหารือกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการรวมประชุมดวย เพื่อขอทราบขอคิดเห็นหรือขอสังเกตเก่ียวกับ
งบการเงิน การควบคุมภายในดานบัญชี และพฤติการณที่ตองแจงใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบตามมาตรา 89/25 แหงพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ซึ่งไมพบปญหาหรือสิ่งผิดปกติที่เปนสาระสําคัญ

 โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา งบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป การ
ดําเนินธุรกิจเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ครบถวนตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่คณะ
กรรมการกําหนด

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นางละเอียด วองวงศภพ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2553



22 รายงานจากคณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทน

ในปี 2552 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนโดยมีการ
ประชุมรวมท้ังสิ้น 4 ครั้ง สรุปสาระสําคัญของการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
 กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระประจําปี 2552

2. พิจารณากําหนดค่าตอบแทน ประจําปี 2552 สําหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ
 ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
 โดยได้มีการพิจารณาความเหมาะสมของหน้าที่ความรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานและเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

3. พิจารณาแผนการสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

4. พิจารณากําหนดค่าตอบแทนสําหรับผู้บริหารระดับสูง

5. พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและการดําเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ

6. พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับการกําหนดเป้าหมาย และการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่

7. พิจารณาทบทวนหน้าที่ความรับผิดชอบและการปฏิบัตหิน้าที่ตามข้อบังคับของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

8. รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

ทั้งนี้ ในปี 2552 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ และเป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ 

ดร. ชาญวิทย์  สุวรรณะบุณย์
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน



23รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิิน

คณะกรรมการบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งจัดทําขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ําเสมอ และได้ไช้ดุลยพินิจ
อย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบการงบการเงิน

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระ 3 ท่าน เพื่อกํากับดูแลงบการเงินและประเมิน
ระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้องครบถ้วน อย่างเพียงพอ ทันเวลา และป้องกัน
ไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้
แสดงไว้ในรายงานประจําปีนี้แล้ว

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความมั่นใจอย่างมี
เหตุผลต่อความเช่ือถือได้ของงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

(นายวันชัย จิราธิวัฒน)
ประธานกรรมการ

(มร. เกิรด สตีบ)
กรรมการผูจัดการใหญ



24 รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต และ งบการเงิน

 25 รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
 
 26-27 งบดุล
 
 28 งบกําไรขาดทุน
 
 29-31 งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุน
 
 32-33 งบกระแสเงินสด
 
 34-66 หมายเหตุประกอบงบการเงิน



เสนอ ผูถือหุนบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)

 ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแส
เงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท โรงแรม
เซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ  ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้  
สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจามิไดตรวจสอบงบการเงินของ
บริษัทรวมแหงหนึ่ง มูลคาตามวิธีสวนไดเสียของเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีจํานวนรวม 86 ลาน
บาท และสวนแบงขาดทุนตามวิธีสวนไดเสียของบริษัทรวมแหงนั้นสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันมีจํานวนรวม 34 ลานบาท งบการเงินของบริษัทรวมดัง
กลาวตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น โดยขาพเจาไดรับรายงานของผูสอบบัญชีดังกลาว และความเห็นของขาพเจาในสวนที่เกี่ยวของกับจํานวนเงิน
ของรายการตางๆ ของบริษัทรวมดังกลาว ซึ่งรวมอยูในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ไดถือตามรายงานของผูสอบบัญชีอื่นนั้น งบการ
เงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ของบริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
และของเฉพาะบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่นซึ่งไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตาม
รายงานลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2552

 ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองท่ัวไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงาน เพื่อใหไดความ
เชื่อมั่น อยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสาํคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐาน
ประกอบรายการ ทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการ
เก่ียวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอใน
งบการเงินโดยรวม  ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวประกอบกับรายงานของผูสอบบัญชีอื่นที่กลาวถึงในวรรคแรก ใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยาง
เหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา

 จากการตรวจสอบของขาพเจาและรายงานของผูสอบบัญชีอื่น ขาพเจาเห็นวางบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้  แสดง
ฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแส
เงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของ
เฉพาะบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป

 โดยที่ไมไดแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไข ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 28 ซึ่งกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บัญชีเก่ียวกับการบันทึกรายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน

        
        (บุญศรี โชติไพบูลยพันธุ)
           ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
               เลขทะเบียน 3756

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
กรุงเทพมหานคร
18 กุมภาพันธ 2553

25รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
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งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

 งบการเงินรวม     งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551  
                                                          (ปรับปรุงใหม่)
                                   (บาท) 
สินทรัพย์หมุนเวียน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  5 115,096,878  85,576,339  27,168,189  4,330,852 
ลูกหนี้การค้า 6 309,958,446  267,236,608  81,273,042  53,648,577 
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  4 35,412,474  15,274,930  94,572,200  50,717,686 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4 208,495,000  51,441,530  805,900,000  3,889,400,000 
สินค้าคงเหลือ 7 259,353,914  284,523,905  19,954,366  9,128,767 
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม  295,674,764  269,990,788  79,399,866  24,809,507 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 8 200,960,941  439,823,504  81,098,168  237,278,229 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน  1,424,952,417  1,413,867,604  1,189,365,831  4,269,313,618 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 9 - - 4,203,159,745 3,980,204,748
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 10 1,171,512,698  1,087,657,574  1,050,102,836  1,049,009,230 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น  325,245  274,140  - -
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4 58,136,225  41,766,120  1,379,776,105  453,776,105 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 12,241,667,139  10,457,442,075  4,800,029,709  3,063,924,162 
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 12 3,248,063,927  3,338,443,881  - -
สิทธิการเช่า 4, 13 563,329,825  301,050,524  288,954,487  -
ลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ 14 103,626,592  73,191,431  45,760,137  36,984,356 
ค่าความนิยม 15 115,416,847  115,416,847  - -
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 16 889,958,775  812,161,694  247,120,389  247,493,217 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน  18,392,037,273  16,227,404,286  12,014,903,408  8,831,391,818 

รวมสินทรัพย  19,816,989,690  17,641,271,890  13,204,269,239  13,100,705,436 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของบการเงินนี้

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 

หนี้สินหมุนเวียน      
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  17 1,649,504,228  2,568,365,917  1,614,872,470  2,291,396,075 
เจ้าหนี้การค้า  338,514,418  335,491,984  42,008,255  19,533,571 
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี  17 463,200,000  114,200,000  216,000,000  50,000,000 
หุ้นกู้ที่ถึงกําหนดเรียกคืนภายในหนึ่งปี 17 - 2,799,015,550  - 2,799,015,550 
ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 
  ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 17 62,000,000  62,000,000  - -
หนี้สินภายใต้สัญญาขายฝากที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 4 - - 75,839,496  75,839,496 
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  4 6,004,112  2,101,491  7,087,768  73,794,594 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  4 - - 1,087,500,000  1,523,000,000 
สํารองการค้ําประกันระยะสั้น 4, 18 88,930,000  14,200,000  44,620,000  7,124,000 
เจ้าหนี้สิทธิการเช่าที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี  62,454,240  - 62,454,240  -
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  72,905,341  75,761,537  - -
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 19, 28 1,354,455,894  1,251,224,700  694,185,921  362,381,533 
รวมหนี้สินหมุนเวียน  4,097,968,233  7,222,361,179  3,844,568,150  7,202,084,819

หนี้สินไม่หมุนเวียน       
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 17 3,264,400,000 421,600,000 784,000,000  -
หุ้นกู้ 17 2,595,816,442 - 2,595,816,442  -
ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 17 217,000,000 279,000,000 - -
รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี 4 3,099,469,857  3,218,122,390  1,446,290,411  1,496,623,744 
สํารองการค้ําประกันระยะยาว 4, 18 106,873,937  64,540,000  53,615,777  32,376,000 
หนี้สินภายใต้สัญญาขายฝาก 4 - - 268,405,435  344,244,931 
เจ้าหนี้สิทธิการเช่า  136,375,080  - 136,375,080  -
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  22,528,925  3,046,169  20,424,927  -
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน  9,442,464,241  3,986,308,559  5,304,928,072  1,873,244,675 

รวมหนี้สิน  13,540,432,474  11,208,669,738  9,149,496,222  9,075,329,494 
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 งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนี้สินและสวนของผูถือหุน  หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551
                                                (ปรับปรุงใหม่)
                              (บาท) 
ส่วนของผู้ถือหุ้น      
ทุนเรือนหุ้น 20     
   ทุนจดทะเบียน   1,580,800,000  1,580,800,000  1,580,800,000  1,580,800,000 
   ทุนที่ออกและชําระแล้ว   1,350,000,000 1,350,000,000 1,350,000,000 1,350,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 21 970,000,000  970,000,000  970,000,000  970,000,000 
ผลกําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 21   
   การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน  238,147  187,043  - -
   ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์  1,909,680,806  1,964,564,960  848,602  747,351 
กําไรสะสม      
   ทุนสํารองตามกฎหมาย 21 158,080,000  158,080,000  158,080,000  158,080,000 
   ยังไม่ได้จัดสรร  1,577,427,662  1,659,333,284  1,575,844,415  1,546,548,591 
รวมสวนของผูถือหุนของบริษัท  5,965,426,615  6,102,165,287  4,054,773,017  4,025,375,942 
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  311,130,601  330,436,865  - -
รวมสวนของผูถือหุน  6,276,557,216  6,432,602,152  4,054,773,017  4,025,375,942  
   
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน  19,816,989,690  17,641,271,890  13,204,269,239  13,100,705,436 

งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของบการเงินนี้
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 งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ
 หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551
                                                            (ปรับปรุงใหม่)
                              (บาท) 
รายได้ 4     
ค่าห้องพัก  1,815,873,679  1,705,884,002  356,833,224  361,744,387 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  6,044,580,314  5,898,551,446  481,808,600  403,041,671 
รายได้อื่นจากการดําเนินงาน  416,595,492  419,697,318  134,043,897  195,376,651 
รายได้เงินปันผล 9, 10 - - 363,819,733  500,256,926 
รายได้อื่น 23 259,359,324  182,511,565  414,691,279  373,935,863 
รวมรายได  8,536,408,809  8,206,644,331  1,751,196,733  1,834,355,498 
       
คาใชจาย  4      
ต้นทุนขาย - ห้องพัก  345,906,912  284,326,101  92,760,161  79,281,644 
ต้นทุนขาย - อาหารและเครื่องดื่ม  3,248,841,056  3,153,291,415  312,231,614  268,112,643 
ต้นทุนขาย - รายได้อื่นจากการดําเนินงาน  245,181,064  223,396,792  93,735,471  94,233,737 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและทั่วไป   2,162,004,212  2,145,751,388  281,697,414  247,440,173 
ค่าเช่าที่ดินและอาคาร  326,030,036  75,973,948  180,975,841  113,980,155 
ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด  412,152,437  387,666,550  111,041,278  95,317,592 
ค่าซ่อมแซมและพลังงาน  401,272,780  356,308,814  105,662,665  85,278,578 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย  864,187,879  759,571,339  110,417,218  78,738,334 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 24 44,239,412  43,840,978  43,819,412  43,420,978 
ขาดทุนจากสํารองการค้ําประกัน 4, 18 156,000,000  78,740,000  78,270,000  39,500,000 
รวมคาใชจาย  8,205,815,788  7,508,867,325  1,410,611,074  1,145,303,834 
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม      
   และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน  124,782,433  16,410,639  - -
กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได  455,375,454  714,187,645  340,585,659  689,051,664 
ต้นทุนทางการเงิน 25 (206,115,317) (117,614,897) (176,289,835) (198,600,267)
กําไรกอนภาษีเงินได  249,260,137  596,572,748  164,295,824  490,451,397 
ภาษีเงินได้   (150,375,047) (199,041,452) - -
กําไรสําหรับป  98,885,090  397,531,296  164,295,824  490,451,397  
   
ส่วนของกําไรที่เป็นของ
   ผู้ถือหุ้นของบริษัท  53,094,378  345,996,675  164,295,824  490,451,397 
   ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  45,790,712  51,534,621  - -
กําไรสําหรับป  98,885,090  397,531,296  164,295,824  490,451,397 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 26 0.04  0.26  0.12  0.36 

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของบการเงินนี้
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                                                                  งบการเงินรวม       
                             กําไร (ขาดทุน)   
                       ส่วนเกินทุน                    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง                                   กําไรสะสม     
   ทุนเรือนหุ้น  การเปลี่ยนแปลง ส่วนเกินทุน จัดสรรเป็น            รวมส่วนของ           ส่วนของ
  ที่ออกและ ส่วนเกิน ในมูลค่ายุติธรรม จากการตีราคา ทุนสํารองตาม            ผู้ถือหุ้น            ผู้ถือหุ้น รวมส่วน
 หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ของเงินลงทุน สินทรัพย์ กฎหมาย          ยังไม่ได้จัดสรร             ของบริษัท             ส่วนน้อย ของผู้ถือหุ้น
      (บาท)      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551  1,350,000,000 970,000,000 375,227  263,542,889  133,300,000 1,544,838,434  4,262,056,550 191,907,650 4,453,964,200 
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 28 - - - (13,681,984) - (31,221,825) (44,903,809) - (44,903,809) 
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว  1,350,000,000 970,000,000 375,227 249,860,905 133,300,000 1,513,616,609 4,217,152,741 191,907,650 4,409,060,391
ผลกําไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
   ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม  - - - 1,824,014,942  - - 1,824,014,942 151,787,725 1,975,802,667 
   ค่าเสื่อมราคาของส่วนเกินทุน          
      จากการตีราคาสินทรัพย์  - - - (109,310,887) - - (109,310,887) (8,106,753) (117,417,640)
   การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้ 
      ในส่วนของผู้ถือหุ้น  - - (188,184) - - - (188,184) - (188,184)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิของรายการที่รับรู้โดยตรง          
      ในส่วนของผู้ถือหุ้น  - - (188,184) 1,714,704,055 - - 1,714,515,871 143,680,972 1,858,196,843
กําไรสําหรับปี  - - - - - 345,996,675 345,996,675 51,534,621 397,531,296 
รวมส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายที่รับรู้  - - (188,184) 1,714,704,055 - 345,996,675 2,060,512,546 195,215,593 2,255,728,139 
จัดสรรสํารองตามกฏหมาย  - - - - 24,780,000 (24,780,000) - - -
เงินปันผล 27 - - - - - (175,500,000) (175,500,000) (56,686,378) (232,186,378) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551  1,350,000,000 970,000,000 187,043 1,964,564,960 158,080,000 1,659,333,284 6,102,165,287 330,436,865 6,432,602,152 

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของบการเงินนี้
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                                                                  งบการเงินรวม
                              กําไร (ขาดทุน) 
                      ส่วนเกินทุน                      ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง                           กําไรสะสม    
  ทุนเรือนหุ้น  การเปลี่ยนแปลง ส่วนเกินทุน จัดสรรเป็น            รวมส่วนของ           ส่วนของ 
  ที่ออกและ ส่วนเกิน ในมูลค่ายุติธรรม จากการตีราคา ทุนสํารองตาม             ผู้ถือหุ้น            ผู้ถือหุ้น รวมส่วน
 หมายเหตุ   ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ของเงินลงทุน สินทรัพย์ กฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร             ของบริษัท             ส่วนน้อย ของผู้ถือหุ้น
      (บาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552  1,350,000,000 970,000,000 187,043 1,964,564,960 158,080,000 1,656,529,351 6,099,361,354 330,436,865 6,429,798,219 
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 28 - - - - - 2,803,933  2,803,933  - 2,803,933 
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว  1,350,000,000 970,000,000 187,043 1,964,564,960 158,080,000 1,659,333,284 6,102,165,287 330,436,865 6,432,602,152
ผลกําไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
  ค่าเสื่อมราคาของส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - - - (54,884,154) - - (54,884,154) (11,745,136) (66,629,290)
  การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น - - 51,104 - - - 51,104 - 51,104
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิของรายการที่รับรู้โดยตรง          
      ในส่วนของผู้ถือหุ้น  - - 51,104 (54,884,154) - - (54,833,050) (11,745,136) (66,578,186)
กําไรสําหรับปี  - - - - - 53,094,378 53,094,378 45,790,712 98,885,090 
รวมส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายที่รับรู้  - - 51,104 (54,884,154) - 53,094,378 (1,738,672) 34,045,576 32,306,904
เงินปันผล 27 - - - - - (135,000,000) (135,000,000) (53,351,840) (188,351,840) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552  1,350,000,000 970,000,000 238,147 1,909,680,806 158,080,000 1,577,427,662 5,965,426,615 311,130,601 6,276,557,216

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของบการเงินนี้
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                                                                 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
                                   กําไร (ขาดทุน)
              ส่วนเกินทุน                  ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง                                          กําไรสะสม    
                                        ทุนเรือนหุ้น                                  ส่วนเกินทุน       จัดสรรเป็น                                                  รวมส่วน
  ที่ออกและ ส่วนเกิน จากการตีราคา    ทุนสํารองตาม ยังไม่ได้       ของผู้ถือหุ้น 
 หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น สินทรัพย์     กฎหมาย จัดสรร         ของบริษัท 
                                               (บาท)     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551  1,350,000,000 970,000,000 47,778,661 133,300,000 1,256,377,194 3,757,455,855
ค่าเสื่อมราคาของส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์  - - (47,031,310) - - (47,031,310)
จัดสรรเป็นทุนสํารองตามกฏหมาย  - - - 24,780,000 (24,780,000) -
กําไรสําหรับปี  - - - - 490,451,397 490,451,397
เงินปันผล 27 - - - - (175,500,000) (175,500,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551  1,350,000,000 970,000,000 747,351 158,080,000 1,546,548,591 4,025,375,942
       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552  1,350,000,000 970,000,000 747,351 158,080,000 1,546,548,591 4,025,375,942
ค่าเสื่อมราคาของส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์  - - 101,251 - - 101,251
กําไรสําหรับปี  - - - - 164,295,824 164,295,824
เงินปันผล 27 - - - - (135,000,000) (135,000,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552  1,350,000,000 970,000,000 848,602 158,080,000 1,575,844,415 4,054,773,017

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของบการเงินนี้
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                           งบการเงินรวม                             งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2552 2551 2552 2551
                                                 (ปรับปรุงใหม่)
                                 (บาท)   
 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน      
กําไรสําหรับปี  98,885,090  397,531,296  164,295,824  490,451,397 
รายการปรับปรุง      
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย  987,169,357  882,524,321  116,760,418  84,500,175 
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)   (537,960) 4,670,834  43,300  -
ต้นทุนทางการเงิน  206,115,317  117,614,897  176,289,835  198,600,267 
ขาดทุนจากการด้อยค่า  43,196,597  38,344,847  5,535,329  -
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม       
   และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน  (124,782,433) (16,410,639) - -
เงินปันผลรับ  - (1,650) (363,819,733) (500,256,926)
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าที่ลดลง (กลับรายการ)  4,068,629  (578,428) - -
โอนรายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชีเป็นรายได้  (218,556,567) (136,085,954) (123,718,096) (96,630,476)
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น  - (5,402) - -
ขาดทุนจากสํารองการค้ําประกัน  156,000,000  78,740,000  78,270,000  39,500,000 
ขาดทุนจากการปิดสาขา  28,074,130  14,289,542  - -
ขาดทุนจากการจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์  20,840,622  31,221,312  4,074,213  25,162,470 
กําไรจากการประเมินราคาสินทรัพย์ - สุทธิ  - (3,074,232) - -
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง  2,615,793  (232,650) - -
ภาษีเงินได้  150,375,047  199,041,452  - -
  1,353,463,622  1,607,589,546  57,731,090  241,326,907 
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน       
ลูกหนี้การค้า  (42,183,878) 6,944,296  (27,667,765) 14,881,671 
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  (19,170,210) (7,137,100) (43,854,514) (3,844,220)
สินค้าคงเหลือ  21,101,362  (46,333,868) (10,825,599) 947,531 
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม  (25,683,976) (86,388,989) (54,590,359) (24,809,507)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  267,274,214  (283,226,058) 166,245,372  (179,922,468)
สิทธิการเช่า  (81,198,680) 13,751,418  (90,125,167) -
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  (185,543,856) (160,856,312) (82,373,335) (2,660,304)
เจ้าหนี้การค้า  3,022,434  27,276,374  22,474,684  (5,385,936)
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  3,902,621  (467,732) 14,914,836  10,236,537 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น  108,265,158  281,974,438  119,205,066  61,852,260 
รายได้รับล่วงหน้าค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี  99,077,053  99,280,535  68,751,279  82,709,266 
จ่ายสํารองการค้ําประกัน  (38,936,063) - (19,534,223) -
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  (942,171) 106,736  - -
จ่ายภาษีเงินได้  (153,629,646) (196,299,368) - -
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน  1,308,817,984  1,256,213,916  120,351,365  195,331,737 

งบกระแสเงินสด
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของบการเงินนี้
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 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2552 2551 2552 2551
                                                (ปรับปรุงใหม่)
                                    (บาท)   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      
รับชําระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  - 29,000,000  2,973,500,000  350,000,000 
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  (176,039,368) (116,975,000) (816,000,000) (1,820,000,000)
ลูกหนี้ตามสัญญาต่างตอบแทนการก่อสร้างโรงแรม 
   และการปรับปรุงโรงแรมลดลง  - 953,537  - -
ซื้อเงินลงทุนในตราสารทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกองทุนรวม  (18,128,606) (912,959,230) (243,468,606) (820,259,230)
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  (2,755,381,207) (3,328,938,848) (1,698,986,589) (2,734,974,955)
ซื้อลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์  (47,305,455) (14,707,742) (14,279,264) (1,012,700)
รับเงินปันผลจากบริษัทย่อย  - - 213,648,160 288,063,623
รับเงินปันผลจากบริษัทร่วมและกองทุนรวม  59,055,915 - 150,171,572  1,314,808,805 
รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม  - - 19,420,000  202,954,673 
จ่ายค่าสิทธิการเช่า  (12,782,559) (10,000,000) - -
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างลดลง   74,731,561  37,656,755  25,857,506  48,019,131 
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง  (50,000,000) (24,576,733) 51,353,330  (20,000,000)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น  - 6,402  - -
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์  36,990,112  82,327,383  617,418  5,127,024 
เงินสดรับจากการให้เช่าที่ดินและอาคารระยะยาว  - 3,010,000,000  - 1,510,000,000 
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน  (2,888,859,607) (1,248,213,476) 661,833,527  (1,677,273,629)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  (918,861,689) 1,409,028,076  (676,523,604) 1,332,757,110
จ่ายดอกเบี้ย  (196,161,724) (212,042,917) (180,823,951)  (198,706,054)
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท  (135,000,000) (175,500,000) (135,000,000)  (175,500,000)
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย  (53,351,840) (56,686,378) - -
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  - - 423,000,000  1,624,500,000 
ชําระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  - - (858,500,000) (922,000,000)
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้  2,600,000,000  - 2,600,000,000  -
จ่ายชําระหุ้นกู้  (2,800,000,000) - (2,800,000,000) -
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว  3,310,000,000  - 1,000,000,000  -
ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว  (118,200,000) (134,200,000) (50,000,000) (100,000,000)
ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม  (62,000,000) (795,798,815) - -
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม  (16,862,585) (70,311,180) - -
ชําระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาขายฝาก  - - (81,500,000) (81,500,000)
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  1,609,562,162  (35,511,214) (759,347,555) 1,479,551,056 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  29,520,539  (27,510,774) 22,837,337  (2,390,836)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี  85,576,339  113,087,113  4,330,852 6,721,688 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป  115,096,878  85,576,339  27,168,189  4,330,852 
       
รายการที่มิใช่เงินสด
ยอดหนี้ค้างชําระจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
   และลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์  410,098,448  400,235,932  316,891,342  87,963,912 
ยอดหนี้ค้างชําระจากค่าสิทธิการเช่า  198,829,320  - 198,829,320  -

งบกระแสเงินสด
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของบการเงินนี้
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย



  ประเทศท่ี        บริษัทถือหุ้นร้อยละ
 ประเภทธุรกิจ กิจการจัดต้ัง 2552 2551
บริษัทย่อยทางตรง    
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จํากัด  โรงแรม ประเทศไทย 100.0 100.0
บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จํากัด  โรงแรม ประเทศไทย 100.0 100.0
บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบย์รีสอร์ท จํากัด  โรงแรม ประเทศไทย 100.0 100.0
บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอร์ท จํากัด  โรงแรม ประเทศไทย 63.9 63.9
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 100.0 100.0
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเกาะกูด จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 100.0 100.0
บริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเม้นท์ จํากัด ลงทุนในบริษัทอื่น ประเทศไทย 100.0 100.0
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากัด อาหารและเคร่ืองดื่ม ประเทศไทย 100.0 100.0
บริษัท ทริปเปิลไนน์ เดคคอร์ จํากัด ไม่ได้ประกอบกิจการ ประเทศไทย 100.0 100.0
บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 100.0 100.0
บริษัท เซ็นทาราอินเตอร์เนชั่นแนลแมนเนจเม้นท์ จํากัด ลงทุนในบริษัทอื่นและรับบริหารโรงแรม ประเทศไทย 100.0 100.0
บริษัท เอส. พี. เรียลต้ี ลันตา บีช จํากัด ยังไม่ได้ประกอบกิจการ ประเทศไทย 100.0 -
บริษัท เอส. พี. เรียลต้ี หาดฝรั่ง รีสอร์ท จํากัด ยังไม่ได้ประกอบกิจการ ประเทศไทย 100.0 -
บริษัท เอส. พี. เรียลต้ี พัทยา บีช จํากัด ยังไม่ได้ประกอบกิจการ ประเทศไทย 100.0 -
     
เงินลงทุนในกองทุนรวม     
กองทุนรวมไทยพัฒนา 2 ลงทุนใน ประเทศไทย 23.83 23.83
 อสังหาริมทรัพย์    
  
บริษัทย่อยทางอ้อม     
เงินลงทุนในบริษัทย่อย     
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 100.0 100.0
บริษัท เซ็นทรัลสมุยวิลเลจ จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 100.0 100.0
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลแม่สอดฮิลล์ จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 98.4 98.4
บริษัท บี-อาร์ (ไทยแลนด์) จํากัด  อาหารและเคร่ืองดื่ม ประเทศไทย 100.0 100.0
บริษัท เซ็นทรัลบริการซักรีด จํากัด ไม่ได้ประกอบกิจการ ประเทศไทย 100.0 100.0
     
เงินลงทุนในกองทุนรวม     
กองทุนรวมไทยพัฒนา 2 ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ประเทศไทย 0.09 0.09 
    
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน     
บริษัท โรงแรมกะรนภูเก็ต จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 50.0 * 50.0 *
บริษัท โรงแรมกะตะภูเก็ต จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 50.0 50.0
* โดยการถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
    
2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
งบการเงินน้ีนําเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศไทย และจัดทําเป็นภาษาไทย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้จัดทําขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่าน
งบการเงินท่ีไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย

งบการเงินน้ีจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
(“สภาวิชาชีพบัญชี”) และจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย

เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2552  สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศฉบับท่ี 12/2552 การจัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีของไทยใหม่ให้ตรงตามมาตรฐานการบัญชี
ระหว่างประเทศ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินน้ีได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2553

1 ข้อมูลทั่วไป
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และท่ีอยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน จตุจักร 
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2533

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับโรงแรม รายละเอียดของบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดังนี้

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551



กลุ่มบริษัทได้ใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ตลอดจนแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีในระหว่างปี 2551 
และ 2552 ต่อไปน้ี ซึ่งมีผลบังคับสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ฉบับ 36 เดิม)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพื่อขายและการดําเนนิงานท่ียกเลิก (ฉบับ 54 เดิม)

แม่บทการบัญชีเพื่อจัดทําและนําเสนองบการเงิน (ปรับปรุง 2550) (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 26 มิถุนายน 2552)
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกบัญชีสิทธิการเช่า (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 26 มิถุนายน 2552)

การใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงตลอดจนแนวปฏิบัติทางการบัญชีเหล่านี้ ไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระสําคัญกับงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

ในระหว่างปี 2552 สภาวิชาชีพบัญชไีด้ปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีหลายฉบับ ซึ่งยังไม่มีผลบังคับในปัจจุบันและไม่ได้มีการนํามาใช้สําหรับการจัดทํางบการเงินน้ี มาตรฐาน
การบัญชีที่ได้ปรับปรุงใหม่เหล่านี้ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 33

งบการเงินน้ีแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท และมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาท ยกเว้นท่ีระบุไว้เป็นอย่างอื่น งบการเงินนี้ได้จัด
ทําข้ึนโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชี

ในการจัดทํางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระ
ทบต่อการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดัง
กล่าวได้รับการทบทวนและงวดในอนาคตที่ได้รับผลกระทบ

ข้อมูลเก่ียวกับความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานที่สําคัญในการกําหนดนโยบายการบัญชี มีผลกระทบสําคัญตอ่การรับรู้จํานวนเงินในงบการเงินซึ่งประกอบด้วย
หมายเหตุ ประกอบงบการเงินต่อไปนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11  การประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์

3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
(ก) เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วม และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

บริษัทย่อย
บริษัทย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษัทมีอํานาจควบคุมท้ังทางตรงหรือทางอ้อมในการกําหนดนโยบายทางการเงิน
และการดําเนินงานของกิจการนั้น เพื่อได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อย งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันท่ีมีการควบคุมจนถึง
วันที่การควบคุมสิ้นสุดลง นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกเปลี่ยนตามความจําเป็นเพื่อให้เป็นนโยบายเดียวกันกับของกลุ่มบริษัท

แม้ว่าบริษัทจะถือหุ้นในกองทุนรวมไทยพัฒนา 2 (“กองทุนรวม”) ทั้งทางตรงและทางอ้อมอยู่ร้อยละ 23.92 แต่บริษัทมีการควบคุมกองทุนรวมดังกล่าว เนื่องจากบริษัทมี
อํานาจในการควบคุมและตัดสินใจในกองทุนรวมดังกล่าวผ่านกรรมการลงทุน ดังนั้นจึงถือว่ากองทุนรวมดังกล่าวเป็นบริษัทย่อย

ตามมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทยพัฒนา 1 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้เลิกกองทุนรวมดังกล่าวในวันท่ี 30 กันยายน 2551 และเมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2551 
บริษัทจัดการได้มีหนังสือแจ้งการยกเลิกกองทุนถึงสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กองทุนรวมดังกล่าวได้ดําเนินการชําระบัญชีแล้ว
เสร็จ และจดทะเบียนยกเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2551

บริษัทร่วม
บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญโดยมีอํานาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่
จะควบคุมนโยบายดังกล่าว  การมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญถูกสันนิษฐานว่ามีอยู่เมื่อกลุ่มบริษัทมีอํานาจในการออกเสียงในกิจการอื่นตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 งบ
การเงินรวมของกลุ่มบริษัทได้รวมส่วนแบ่งรายได้ ค่าใช้จ่าย และ การเคลื่อนไหวของส่วนของเจ้าของของบริษัทร่วม นับจากวันท่ีมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญจนถึงวันที่การ
มีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญสิ้นสุดลง  เมื่อผลขาดทุนที่กลุ่มบริษัทได้รับปันส่วนจากบริษัทร่วมมีจํานวนเกินกว่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม  เงินลงทุนจะถูกทอนลงจนเป็นศูนย์
และหยุดรับรู้ส่วนผลขาดทุน  เว้นแต่กรณีที่กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรืออนุมานหรือยินยอมท่ีจะชําระภาระผูกพันของบริษัทร่วม

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน เป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีส่วนร่วมในการควบคุมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจตามท่ีตกลงไว้ในสัญญา งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทได้รวมส่วนแบ่ง
กําไรหรือขาดทุนของกิจการที่ควบคุมร่วมกันตามวิธีส่วนได้เสีย นับแต่วันท่ีมีการร่วมควบคุมจนถึงวันท่ีการร่วมควบคุมส้ินสุดลง เมื่อผลขาดทุนท่ีกลุ่มบริษัทได้รับปัน
จากกิจการที่ควบคุมร่วมกันมีจํานวนเกนิกว่าเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน เงินลงทุนจะถูกทอนลงจนเป็นศูนย์และหยุดรับรู้ส่วนผลขาดทุน เว้นแต่กรณีที่กลุ่ม
บริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรืออนุมานหรือยินยอมที่จะชําระภาระผูกพันของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายไดหรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการใน
การจัดทํางบการเงินรวม  กําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการกับบริษัทร่วมถกูตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น  
ขาดทุนท่ียังไม่เกิดข้ึนจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น
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(ข) เงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินท่ีเป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันน้ัน กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่า
จะบันทึกในงบกําไรขาดทุน

กิจการในต่างประเทศ  
รายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการในต่างประเทศ  แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนท่ีใกล้เคียงกับอตัรา ณ วันท่ีเกิดรายการ

 

(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซ่ึง
จะต้องชําระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

(ง) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหน้ีการค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชําระหนี้ในอนาคตของลูกค้า ลกูหนี้จะถูกตัดจําหน่ายบัญชีเมื่อทราบ
ว่าเป็นหน้ีสูญ

(จ) สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ํากว่า

บริษัทย่อยแห่งหน่ึงท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายไอศกรีม ตีราคาสินค้าคงเหลือในราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่) หรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะ
ต่ํากว่า

กลุ่มบริษัทต้ังค่าเผื่อมูลคา่สินค้าลดลง สําหรับสินค้าที่เสื่อมคุณภาพ เสียหายและค้างนาน

(ฉ) เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน ส่วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ในงบการเงินรวมบันทึกบัญชีโดยใช้วธิีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนในตราสารทุน
ตราสารทุนซ่ึงเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดนอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้า หรือตั้งใจถือไว้จนครบกําหนด จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย  ภายหลังการรับรู้
มูลค่าในครั้งแรก เงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกโดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น  ส่วนผลขาดทุนจาก
การด้อยค่ารับรู้ในงบกําไรขาดทุน เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกําไรหรือขาดทุนท่ีเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรงเข้าในงบกําไรขาดทุน  

(ช) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า  ยกเว้นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ที่แสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ ราคาที่ตีใหม่
หมายถึงมูลค่ายุติธรรมซ่ึงกําหนดจากเกณฑ์การใช้งานของสินทรัพย์ที่มีอยู่จริง ณ วันท่ีมีการตีราคาใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมท่ีคํานวณจากมูลค่ายุติธรรม ณ วัน
น้ันและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

สินทรัพย์ที่เช่า
การเช่าซึ่งกลุ่มบริษัทได้รับส่วนใหญ่ของความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินท่ีเช่านั้นๆ ให้จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้
มาโดยทําสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินข้ันต่ําที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า  หักด้วย
ค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า  ค่าเช่าที่ชําระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพื่อทําให้อัตราดอกเบ้ียแต่ละ
งวดเป็นอัตราคงท่ีสําหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน  ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในงบกําไรขาดทุน

สินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่
การตีราคาใหม่ดําเนินการโดยผู้ประเมินอิสระอย่างสม่ําเสมอพอ เพื่อให้มั่นใจว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสําคัญจาก
มูลค่ายุติธรรม ณ วันท่ีรายงาน

มูลค่าของสินทรัพย์ส่วนที่ตีเพิ่มขึ้นจะบนัทึกไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นภายใต้ “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ยกเว้นกรณีที่เคยประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ลดลง
และรับรู้ขาดทุนในงบกําไรขาดทุนแล้ว จะบันทึกเฉพาะส่วนที่ตีมูลค่าเพิ่มในคร้ังหลังเกินกว่าส่วนท่ีเคยบันทึกมูลค่าลดลงของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกัน ในกรณีที่มูลค่าของ
สินทรัพย์ลดลงจากการตีราคาใหม่จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนสําหรับมูลค่าที่ลดลงเฉพาะจํานวนที่ลดลงมากกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่เคยบันทึกไว้ครั้ง
ก่อนในส่วนของผู้ถือหุ้นของสินทรัพย์ ชิ้นเดียวกันนั้น ในกรณีที่มีการจําหน่ายสินทรัพย์ที่เคยตีราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพย์ที่จําหน่ายจะโอนจาก
ส่วนของผู้ถือหุ้นไปยังกําไรสะสมและไม่รวมในการคํานวณกําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยบางแห่งบันทึกในราคาประเมิน โดยผู้ประเมินราคาอิสระ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อมาภายหลังการประเมิน 
ราคารวมท้ังท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทย่อยแห่งอื่นๆ บันทึกในราคาทุน บริษัทและบริษัทย่อยเหล่านี้มีนโยบายท่ีจะประเมินราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่ เมื่อ
มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้เคยมีการตีราคาใหม่แล้วอย่างมีนัยสําคญั

ค่าเส่ือมราคา
ค่าเส่ือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้
งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 10 ปี
อาคารและส่วนปรับปรุง 5 - 40 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 5 - 10 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดต้ังและเครื่องใช้สํานักงาน 5 - 12.5 ปี
ยานพาหนะ 5 - 10 ปี

อาคารและอุปกรณ์ที่แสดงในราคาที่ตีเพิ่มตัดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าตัดค่าเสื่อมราคาตามอายุของสัญญาเช่า 
และเครื่องใช้ในการดําเนินกิจการโรงแรม ตัดจําหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนในงวดบัญชีที่มีการตัดจําหน่าย

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

(ซ) สิทธิการเช่า
สิทธิการเช่าแสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ค่าตัดจําหน่าย
สิทธิการเช่าตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเสน้ตรงตามอายุของสัญญาเช่าที่เหลืออยู่ 

สิทธิการเช่าของบริษัท ตามสัญญาเช่าช่วงโรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ และของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ตามสัญญาเช่าช่วงที่ดินและอาคารโรงแรมเซ็นทรัล
เวิลด์ ซึ่งเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงปรับด้วยอัตราทบต้นคงท่ีต่อปี (ดูหมายเหตุ 28)

(ฌ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ค่าความนิยม
ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ ได้แก่ต้นทุนการได้มาของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ส่วนท่ีเกินกว่ามลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธินั้น  ค่าความนิยมติดลบจากการรวม
ธุรกิจได้แก่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ ส่วนที่เกินกว่าต้นทุนการได้มาของสินทรัพย์สุทธินั้น กลุ่มบริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับค่า
ความนิยม ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ดังนี้

ค่าความนิยมท่ีได้มาก่อนวันที่ 1 มกราคม 2551
ค่าความนิยมและค่าความนิยมติดลบ แสดงในราคาทุน ณ วนัที่เริ่มรับรู้รายการและตัดจําหน่ายตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเป็นเวลา 10 ปี ณ วัน
ที่ 1 มกราคม 2551 กลุ่มบริษัทหยุดตัดจําหน่ายค่าความนิยม ยอดคงเหลือของค่าความนิยมได้ถูกทดสอบการด้อยค่าตามที่อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 
3 (ญ) ค่าความนิยมติดลบท่ียกยอดมาในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ถูกตัดรายการโดยการปรับปรุงกับกําไรสะสมที่ไม่ได้จัดสรร ณ วันท่ี 1 มกราคม 2551

ค่าความนิยมท่ีได้มาในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551
ค่าความนิยมวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม ค่าความนิยมได้ถูกทดสอบการด้อยค่าตามที่อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ญ) ค่าความ
นิยมติดลบรับรู้ทันทีในงบกําไรขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน ๆ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนๆ ที่กลุ่มบริษัทซื้อมาและมีอายุการใช้งานจํากัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นถูก
ตัดจําหน่ายและบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยวิธเีส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนับจากวันท่ีอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  ระยะเวลาท่ีคาด
ว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงได้ดังนี้
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟท์แวร์ 10 ปี

(ญ) การด้อยค่า
ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่า มีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่  ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทําการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่
คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืนของค่าความนิยมจะถูกประมาณ ณ ทุกวันท่ีรายงานก็ต่อเมื่อมีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่า

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน  ขาดทุนจากการด้อย
ค่าบันทึกในงบกําไรขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยคา่ใน
เวลาต่อมา ในกรณีนี้รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีความชัดเจนว่าสินทรัพย์ดังกล่าวมีการด้อยค่า  ยอดขาดทุน
ซึ่งเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยไม่ต้องปรับกับยอดสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว  ยอดขาดทุนท่ีบันทึกในงบกําไรขาดทุนเป็นผลต่าง
ระหว่างราคาทุนท่ีซื้อกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์  หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินน้ันๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในงบกําไรขาดทุน
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การคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้ว
แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อน
คํานึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์  สําหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ
โดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น ให้พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพย์นั้นมีความเก่ียวข้องด้วย

การกลับรายการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน จะถูกกลับรายการ   เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มข้ึนในภายหลัง  และการเพ่ิมข้ึนน้ันสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุน
จากการด้อยค่าที่เคยรบัรู้  สําหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ายและตราสารหน้ีที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูก
บันทึกในงบกําไรขาดทุน  ส่วนสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลับรายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรู้ในงวดก่อน
จะถูกประเมิน ณ ทุกวันท่ีที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่  ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช้ในการ
คํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อม
ราคาหรือค่าตัดจําหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

 
(ฎ) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเกิดหนี้สิน  ภายหลังจากการบันทึกหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบันทึกต่อมาโดยวิธี
ราคาทุนตัดจําหน่าย  ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเริ่มแรกและยอดหน้ีเมื่อครบกําหนดไถ่ถอน จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริง

(ฏ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหน้ีอื่นแสดงในราคาทุน

(ฐ) ผลประโยชน์พนักงาน
ภาระหน้ีสินตามโครงการสมทบเงินจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเมื่อเกดิขึ้น

(ฑ) ประมาณการหน้ีสิน
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้นอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์จากอดีต และมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชําระภาระหน้ีสินดังกล่าว  และสามารถประมาณจํานวนภาระหน้ีสินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดัง
กล่าวมีจํานวนท่ีเป็นสาระสําคัญ ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคํานึงภาษเีงินได้  
เพื่อให้สะท้อนจํานวนท่ีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน

(ฒ) รายได้
รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า

การขายสินค้าและให้บริการ
รายได้รับรู้ในงบกําไรขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสําคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการ
ควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสําคัญในการได้รบัประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าหรือให้บริการนั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของ
จํานวนรายได้และต้นทุนท่ีเกิดข้ึนได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนท่ีจะต้องรับคืนสินค้า

รายได้ในกิจการโรงแรมจากค่าห้อง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และรายได้ค่าบริการอื่น บันทึกเป็นรายได้เมื่อแขกเข้าพักในห้อง มีการขายอาหารและเครื่องดื่มและเม่ือมีการ
ให้บริการแล้ว

รายได้ในกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่มจากธุรกิจอาหาร บันทึกเป็นรายได้เมื่อมีการขายอาหารและเครื่องดื่มให้กบัผู้ซื้อแล้ว

ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง  เงินปันผลรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนในวันท่ีกลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล 

(ณ) รายได้รอตัดบัญชี
บริษัทและบริษัทย่อยสองแห่งรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมบัตรสมาชิกรายปีเป็นรายได้โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของบัตรสมาชิก

บริษัทย่อยบางแห่งรับรู้ค่าเช่าและค่าบริการและเงินสนับสนุนเป็นรายได้รอตัดบัญชีและทยอยรับรู้เป็นรายได้โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญา

(ด) ค่าใช้จ่าย
สัญญาเช่าดําเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าช่วงโรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ และสัญญาเช่าช่วงที่ดินและอาคารโรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ บันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเส้น
ตรงปรับด้วยอัตราทบต้นคงท่ีต่อปี (ดูหมายเหตุ 28)

ประโยชน์ที่ได้รับตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในงบกําไรขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนในรอบบัญชีที่มีรายการ
ดังกล่าว
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ต้นทุนทางการเงิน
ดอกเบีย้จ่ายและคา่ใชจ้า่ยในทาํนองเดยีวกนับนัทกึในงบกาํไรขาดทนุในงวดทีค่า่ใชจ้า่ยดงักลา่วเกดิข้ึน ยกเวน้ในกรณทีีม่กีารบันทกึเปน็ตน้ทนุสว่นหนึง่ของสินทรพัย ์อนัเปน็
ผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหาหรือก่อสร้างสินทรัพย์ดังกล่าวก่อนที่จะนํามาใช้เองหรือเพื่อขาย

 
(ต) ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้จากกําไรสําหรับปี ได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชําระโดยคํานวณจากกําไรประจําปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้ ณ วันท่ีรายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ
 
4 รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กิจการท่ีเกี่ยวข้องกันได้แก่บุคคลหรือกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทและบริษัท โดยการมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมการร่วมกัน รายการที่มีขึ้นกับบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้กําหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ

ความสัมพันธ์ที่กลุ่มบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีการควบคุม หรือควบคุมร่วมกันในบริษัท หรือเป็นกิจการที่บริษัทควบคุม หรือควบคุมร่วมกัน หรือ
เป็นบุคคลหรือกิจการที่มีรายการบัญชีกับกลุ่มบริษัท มีดังนี้

ชื่อกิจการ ประเทศท่ีจัดต้ัง ลักษณะความสัมพันธ์
 / สัญชาติ 
บริษัท โรงแรมกะรน ภูเก็ต จํากัด ไทย เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกัน บริษัทถือหุ้นทางตรงและ
  ทางอ้อมรวมร้อยละ 50 
บริษัท โรงแรมกะตะ ภูเก็ต จํากัด ไทย เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกัน บริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ไทย เป็นบริษัทร่วม บริษัทถือหุ้นร้อยละ 25
   โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา  
กองทุนรวมไทยพัฒนา 2 ไทย เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม รวมร้อยละ 23.92
กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 ไทย เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
Regent Maldives Pvt. Ltd. มัลดีฟส์ เป็นบริษัทร่วม บริษัทถือหุ้นร้อยละ 25
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากัด ไทย เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จํากัด ไทย เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จํากัด ไทย เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ไทย เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท เพาเวอร์บาย จํากัด ไทย เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จํากัด ไทย เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เอเอพีซี (ประเทศไทย) จํากัด ไทย เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นผู้ถอืหุ้นของบริษัทย่อย

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้:
รายการ  นโยบายการกําหนดราคา
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย  อิงตามอัตราดอกเบ้ียธนาคาร
รายได้ในการบริหารจัดการ  ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
เงินปันผลรับ  ตามการประกาศการจ่ายเงินปันผล
ค่าบริหารจัดการ  ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าเช่ารับและค่าเช่าจ่าย  ราคาตลาดและตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
รายได้ค่าเช่าพื้นท่ี  ราคาตลาด
ขาดทุนจากการสํารองการค้ําประกัน  ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าสิทธิการเช่า  ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าบริการที่จอดรถจ่ายล่วงหน้า  ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าขายอุปกรณ์  ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าไฟฟ้า  ราคาตลาด

รายการท่ีสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 สรุปได้ดังนี้
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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 2552 2551 2552 2551
                         (พันบาท)
บริษัทย่อย
ค่าเช่ารับ - - 4,740 4,740
ดอกเบี้ยรับ - - 141,804 182,231
รายได้ในการบริหารจัดการ - - 149,351 121,928
เงินปันผลรับ - - 304,764 500,257
ดอกเบ้ียจ่าย - - 59,883 51,285
ค่าใช้จ่ายอื่น - - 1,830 2,089
ค่าเช่าจ่าย - - 117,772 118,150
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ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2552 2551 2552 2551
 (พันบาท)
บริษัทย่อย  - - 77,995 40,584
กิจการอื่นท่ีเกี่ยวข้องกัน   35,412 15,275  16,577 10,134
รวม   35,412 15,275  94,572 50,718

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน อัตราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2552 2551 2552 2551 2552 2551
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
บริษัทย่อย
บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบย์รีสอร์ท จํากัด 4.75 5.25 - - 217,200 222,400
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จํากัด 4.75 5.25 - - 382,500 3,475,000
บริษัท เซ็นทาราอินเตอร์เนชั่นแนลแมนเนจเม้นท์ จํากัด 4.75 5.25 - - 165,200 151,000

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
บริษัท โรงแรมกะตะภูเก็ต จํากัด 6.0 6.0 41,000 41,000 41,000 41,000

บริษัทร่วม
Regent Maldives Pvt. Ltd. 10.0 10.0 167,495 10,442 - -
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน   208,495 51,442 805,900 3,889,400

เงินให้กู้ยืมระยะยาว
บริษัทย่อย
บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบย์รีสอร์ท จํากัด 4.75 5.25 - - 419,800 372,600
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จํากัด 4.75 5.25 - - 821,500 -
บริษัท ทริปเปิลไนน์ เดคคอร์ จํากัด - - - - 81,176 81,176
บริษัท เซ็นทาราอินเตอร์เนชั่นแนลแมนเนจเม้นท์ จํากัด 4.75 - - - 57,300 -

บริษัทร่วม
Regent Maldives Pvt. Ltd. 10.0 10.0 58,136 41,766 - -
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน   58,136 41,766 1,379,776 453,776

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
รายได้ในการบริหารจัดการ   25,832 26,771  25,832 26,771
ดอกเบี้ยรับ   2,460 2,627  2,460 2,627
รายได้อื่น   2,453 2,370  - -

บริษัทร่วม
ค่าเช่าที่ดินและอาคารรับล่วงหน้า   - 3,010,000  - 1,510,000
ค่าขายอุปกรณ์   - 74,766  - -
เงินปันผลรับ   59,056 -  59,056 -
ดอกเบี้ยรับ   8,715 -  - -
รายได้ในการบริหารจัดการ   763 -  - -
ค่าเช่าจ่าย   225,000 43,292  - -

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2552 2551 2552 2551
                         (พันบาท)

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าเช่ารับ   14,279 14,279  - -
รายได้ค่าเช่าพื้นท่ี   12,822 16,076  12,822 16,076
รายได้ในการบริหารจัดการ   6,203 -  6,203 -
รายได้อื่น   22,755 20,451  - -
ค่าเช่าจ่าย   122,818 33,886  97,699 9,957
ค่าไฟฟ้า   42,520 42,163  42,520 42,163
ค่าบริหารจัดการ   30,432 31,995  4,847 6,574
ค่าบริการอื่น   8,583 5,684  - -
เงินประกันสิทธิการเช่า    - 95,000  - 95,000
จ่ายค่าสิทธิการเช่า   - 10,000  - -
จ่ายค่าบริการที่จอดรถจ่ายล่วงหน้า   - 108,428  - -

ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดังนี้



บริษัทย่อย
ณ วันที่ 1 มกราคม - - 4,302,176 2,868,176
เพิ่มขึ้น - - 816,000 1,755,000
ลดลง - - (2,973,500) (321,000)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม - - 2,144,676 4,302,176
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เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน อัตราดอกเบี้ย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2552 2551 2552 2551 2552 2551
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท)
บริษัทย่อย
บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จํากัด 4.75 5.25 - - 617,500 1,103,500
บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จํากัด 4.75 5.25 - - 19,500 25,500
บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอร์ท จํากัด   3.00 3.50 - - 120,000 95,000
บริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเม้นท์ จํากัด 4.75 5.25 - - 330,500 299,000
รวม   - - 1,087,500 1,523,000

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดังนี้

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2552 2551 2552 2551
                         (พันบาท)

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดังนี้

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ณ วันที่ 1 มกราคม 41,000 5,000 41,000 5,000
เพิ่มขึ้น - 65,000 - 65,000
ลดลง - (29,000) - (29,000)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 41,000 41,000 41,000 41,000

บริษัทร่วม     
ณ วันที่ 1 มกราคม  52,208 - - -
เพิ่มขึ้น 176,039 51,975 - -
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (2,616) 233 - -
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 225,631 52,208 - -

รวมเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน      
ณ วันที่ 1 มกราคม 93,208 5,000 4,343,176 2,873,176
เพิ่มขึ้น 176,039 116,975 816,000 1,820,000
ลดลง - (29,000) (2,973,500) (350,000)
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (2,616) 233 - -
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 266,631 93,208 2,185,676 4,343,176

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2552 2551 2552 2551
                         (พันบาท)
บริษัทย่อย - - 6,908 73,784
กิจการอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกัน 6,004 2,101 180 11
รวม 6,004 2,101 7,088 73,795

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

สํารองการค้ําประกัน
สํารองการคํ้าประกันระยะสั้น 88,930 14,200 44,620 7,124
สํารองการค้ําประกันระยะยาว 106,874 64,540 53,616 32,376
รวม 195,804 78,740 98,236 39,500

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2552 2551 2552 2551
                         (พันบาท)
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สัญญาสําคัญที่ทํากับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน

สัญญาเช่าระยะยาว
บริษัท
ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาต่างตอบแทนระหว่างบริษัทกับ บริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จํากัด (“CID”) ซึ่งทําสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย 

(รฟท.) บริษัทได้รับสิทธิในการก่อสร้างอาคารโรงแรมบนที่ดินที่เช่าช่วงจากบริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จํากัด และสามารถดําเนินกิจการโรงแรมเพื่อประโยชน์ของ

บริษัทจนถึงวันท่ี 18 ธันวาคม 2551 สญัญานี้ต่ออายุได้อีกครั้งละ 10 ปี บริษัทจะต้องจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินประมาณ 73.7 ล้านบาท โดยแบ่งชําระเป็นงวดต่างๆ กันถึง

ปี 2551

เมื่อวันท่ี 26 มีนาคม 2546 CID ได้ทําบันทึกข้อตกลงกับ รฟท. โดยชําระค่าชดเชยสัญญาเช่าเพิ่มเติมให้แก่ รฟท.ในจํานวนท่ีตกลงร่วมกับ รฟท. บริษัทได้ตกลงรับแบ่ง
ค่าชดเชยดังกล่าวเป็นจํานวนเงินรวมประมาณ 65 ล้านบาท โดยชําระเป็นรายงวด 8 งวด เริ่มชําระงวดแรกภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2546 และงวดสุดท้ายภายในวันที่ 18 
ธันวาคม 2551

การโอนสินทรัพย์ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย

เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2551 ซึ่งเป็นวันครบกําหนดของสัญญาต่างตอบแทนดังกล่าว บริษัทต้องโอนสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินท่ีเช่าช่วง ส่วนติดตั้งและปรับปรุง รวมถึงอุปกรณ์
บางส่วนให้แก่ รฟท.ซึ่งมีมูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันครบกําหนดสัญญาเป็นจํานวน 23.9 ล้านบาท เป็นผลให้บริษัทมีขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ในจํานวน
เดียวกัน

บริษทับันทึกค่าเช่าจ่ายสําหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2551 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 โดยการประมาณการค่าเช่าที่คาดว่าจะจ่ายในอนาคต เนื่องจากสัญญา
ฉบับใหม่อยู่ระหว่างการเจรจา

เมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 2551 บริษัทได้รับแจ้งจาก CID ว่า CID ได้เข้าทําสัญญาเช่าที่ดินและ/หรืออาคารฉบับใหม่ โดยมีระยะเวลาการเช่า 20 ปีกับ รฟท. แล้ว ดังนั้น บริษัท
จึงได้เข้าลงนามในบันทึกข้อตกลงกับ CID เพื่อรักษาสิทธแิละยืนยันการใช้สิทธิในการเข้าทําสัญญาเช่าช่วงใหม่กับ CID โดย CID ได้แจ้งให้บริษัทจ่ายเงินประกันสิทธิการ
เช่าที่ดินและ/หรืออาคารโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว จํานวน 95 ล้านบาท ในวันท่ี CID เข้าทําสัญญาเช่ากับ รฟท.

ในปี 2552 บริษัททําสัญญาเช่าช่วงทรัพย์สิน ซึ่งประกอบด้วย อาคารโรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ (เดิมช่ือ โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว) และส่วน
ปรับปรุงอาคารโรงแรม พร้อมทั้งทรัพย์สินครุภัณฑ์ กับบริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จํากัด (“ผู้ให้เช่าช่วง”) เป็นระยะเวลา 20 ปี และจะส้ินสุดลงในวันที่ 18 ธันวาคม 
2571 บริษัทจะต้องจ่ายค่าผลประโยชน์ตอบแทนการได้สิทธิเช่าช่วงและค่าเช่าสําหรับการเช่าช่วงสินทรัพย์รายปีให้แก่ผู้ให้เช่าช่วงตลอดอายุสัญญาเช่าเป็นจํานวนเงินรวม 
2,556 ล้านบาท ในระหว่างปี 2552 บริษัทบันทึกสิทธิเช่าช่วงและค่าเช่ารายปีจํานวน 361 ล้านบาท เป็นสิทธิการเช่าในงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ (ดูหมายเหตุ 13) 
นอกจากนี้ บริษัทจะต้องจ่ายค่าเช่าครุภัณฑ์ให้แก่ผู้ให้เช่าช่วงตลอดอายุสัญญาเช่าเป็นจํานวนเงินรวม 31 ล้านบาท โดยบริษัทบันทึกค่าเช่าครุภัณฑ์เป็นสินทรัพย์ภายใต้
สัญญาเช่าการเงิน (ดูหมายเหตุ 11)

ทรัพย์สินท่ีเช่าที่บริษัทได้ดําเนินการบูรณะพัฒนา ปรับปรุงหรือก่อสร้าง แก้ไข ดัดแปลง ต่อเติม ซ่อมแซมหรอืสร้างทดแทนทรัพย์สินเดิมตามสัญญานี้ ให้ตกเป็น
กรรมสิทธ์ิของ รฟท. ทันทีที่มีการดําเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จ นอกจากน้ี บริษัทต้องส่งมอบครุภัณฑ์ที่เช่าตามรายการในสัญญาเช่าให้แก่ รฟท. เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า
ตามสภาพตามสมควรและอายุการใช้งานในขณะนั้น

ในปี 2535 บริษัทได้ต่ออายุสัญญาเช่าอาคารสําหรับการประชุมและจัดนิทรรศการกับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)  เป็นระยะเวลา 17 ปี และจะสิ้นสุดลงในวันที่ 
18 ธันวาคม 2551 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญานี้ บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นจํานวนเงิน 115 ล้านบาท ซึ่งบันทึกไว้เป็นสิทธิการเช่าในงบดุล และจะต้องจ่ายค่า
เช่ารายปีให้แก่ผู้ให้เช่าปีละ 1 ล้านบาท ค่าเช่ารายปีนี้จะเพิ่มในอัตราร้อยละ 5 ของค่าเช่าปีที่ผ่านมา บริษัทมีสิทธิที่จะขอต่ออายุสัญญาการเช่าโดยจะต้องแจ้งแก่ผู้ให้เช่าเป็น
ลายลักษณ์อักษรก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการเช่า ทั้งนี้ เมื่อครบกําหนดสญัญาในวันท่ี 18 ธันวาคม 2551 บริษัทไม่ได้มีการต่อสัญญาดังกล่าว

เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2532 บริษัทได้ทําสัญญาเช่าอาคารท่ีจอดรถและสนามเทนนิสกับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) สัญญานี้มีกําหนดเวลา 3 ปี โดยเร่ิม
ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2532 และสามารถต่ออายุได้เป็นคราว ๆ ครั้งละ 3 ปี ค่าเช่ารายปีสําหรับปี 2552 มีจํานวนเงินประมาณ 2 ล้านบาท

บริษัทย่อย
โครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย
สัญญาระหว่างบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย กับกองทุนรวมไทยพัฒนา 1
เมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2545 บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จํากัด (“CSBR”) ได้ทําสัญญาจะซื้อจะขายอาคารกับกองทุนรวมไทยพัฒนา 1 (“TP1”) โดย CSBR ตกลง
ขายอาคารโรงแรมพร้อมเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจโรงแรมให้แก่ TP1 และ CSBR ได้ทําสัญญาเช่าอาคารดังกล่าวกลับคืนจาก TP1 ตามสัญญาเช่าอาคาร 
ฉบับลงวันท่ีเดียวกัน เป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ในสัญญา และสามารถต่อสัญญาได้อีกคราวละ 3 ปี  นอกจากน้ี เมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2545 CSBR ยังได้ทํา
สัญญาให้เช่าที่ดินแก่ TP1 เป็นระยะเวลา 15 ปี ภายใต้สัญญานี้ TP1 ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิในอาคารโรงแรม ซึ่งตั้งอยู่บนท่ีดินท่ีเช่าตามสัญญานี้ ตกลงจะขายอาคาร

หนี้สินภายใต้สัญญาขายฝาก
ยอดคงเหลือกับกองทุนรวมไทยพัฒนา 2 ถึงกําหนดจ่ายดังนี้
 งบการเงินเฉพาะกิจการ
    2552     2551
 ยอดคงเหลือ ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี สทุธิ ยอดคงเหลือ ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี สุทธิ 
                                 (พันบาท)
ภายในระยะเวลาหนึ่งปี 81,500 (5,661) 75,839 81,500 (5,661) 75,839
ระยะเวลามากกว่าหนึ่งปีถึงห้าปี 285,250 (16,845) 268,405 366,750 (22,505) 344,245
รวม 366,750 (22,506) 344,244 448,250 (28,166) 420,084



โรงแรม และเฟอร์นิเจอร์ที่มีอยู่ในอาคารโรงแรมในวันที่มีการโอนกรรมสิทธิในอาคารโรงแรมดังกล่าวให้แก่ CSBR  เมื่อ CSBR ได้ชําระราคา ซื้อคืนอาคารโรงแรมและเฟอร์นิเจอร์
ให้แก่ TP1 ตามท่ีระบุไว้ในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ TP1 ได้ว่าจ้าง CSBR ให้เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตามสัญญาว่าจ้างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2545 เป็นระยะเวลา 15 ปี และเพ่ือเป็นหลัก
ประกันการชําระหนี้และปฏิบัติตามสัญญา CSBR ตกลงจํานองที่ดินอันเป็นท่ีตั้งของโรงแรม และใหบ้ริษัท โรงแรม เซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) (“CPH”) จัดทําหนังสือรับรอง
การชําระหน้ีและการปฏิบัติตามสัญญาเช่าอาคาร และสัญญาบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้แก่กองทุนรวม

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551 CSBR และ TP1 ได้ทําบันทึกข้อตกลงเลิกสัญญา โดย CSBR และ TP1 ตกลงยกเลิกสัญญาเช่าที่ดิน สัญญาเช่าอาคาร สัญญาว่าจ้างผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ และสัญญาจํานองที่ดิน โดยให้สัญญาต่างๆ ดังกล่าวมีผลสิ้นสุดลง ตั้งแต่วันท่ีลงนามในบันทึกข้อตกลง นอกจากนี้ CSBR ตกลงซื้อ และ TP1 ตกลงขาย
เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ที่มีอยู่ในอาคารโรงแรม ณ วันที่ทําบันทึกข้อตกลง ในราคา 1 ล้านบาท โดย TP1 ตกลงโอนกรรมสิทธิ์และส่งมอบเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่ 
CSBR และ CSBR ได้ชําระราคาค่าซื้อเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่ TP1 เสร็จส้ินแล้วในวันท่ีทําบันทึกข้อตกลง และในวันเดียวกัน CPH และ TP1 ได้ทําบันทึกขอ้ตกลง
ยกเลิกคํารับรองการชําระหนี้ เพื่อยกเลิกหนังสือรับรองการชําระหนี้ ฉบับลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2545 ที่ CPH ได้ทําไว้กับ TP1 เพื่อรับรองการชําระหนี้ของ CSBR ภายใต้สัญญา
ว่าจ้างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ สัญญาเช่าอาคาร และสัญญาเช่าที่ดินที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551 TP1 ได้ขายอาคารโรงแรมให้แก่ CPH เนื่องจาก CSBR ไม่ประสงค์ใช้สิทธิซื้ออาคารโรงแรมตามสัญญาเช่าที่ดิน ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2545 โดย TP1 
ได้รับค่าตอบแทนจากการขายอาคารเป็นจํานวนเงนิ 1,450 ล้านบาท

สัญญาระหว่างบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย กับกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้เข้าทําสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวกับท่ีดิน และอาคารโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท 
สมุย (ชื่อเดิมคือ โรงแรมเซ็นทรัลสมุย บีชรีสอร์ท) กับกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (“CTARAF”) โดยมีสาระสําคัญต่อไปนี้

1 บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จํากัด (“CSBR”) ได้ทําสัญญาเช่าที่ดินกับ CTARAF เพื่อให้CTARAF เช่าที่ดินเป็นระยะเวลา 30 ปี นับต้ังแต่วันท่ีคู่สัญญาได้นําสัญญาเช่า
ไปจดทะเบียนการเช่า (วันที่ 26 กันยายน 2551) ทั้งนี้ CTARAF ตกลงชําระค่าเช่าที่ดินเป็นจํานวนท้ังสิ้น 1,500 ล้านบาท โดยชําระทั้งจํานวนในวันจดทะเบียนการเช่า CSBR 
บันทึกรายการดังกล่าวเป็นรายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชีในงบดุล และทยอยตัดบัญชีเป็นรายได้โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 30 ปี ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2552 รายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้าดังกล่าวสุทธิจากค่าตัดจําหน่ายจํานวน 63.3 ล้านบาท (2551: 13.3 ล้านบาท) คงเหลือจํานวน 1,436.7 ล้านบาท (2551: 
1,486.7 ล้านบาท)

2 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) (“CPH”) ได้ทําสัญญาเช่าอาคารสิ่งปลูกสร้างโรงแรม    เซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย รวมท้ังระบบสาธารณูปโภคและ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ CTARAF เพื่อให้ CTARAF เช่าเป็นระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันท่ีคู่สัญญาได้นําสัญญาเช่าไปจดทะเบียนการเช่า (วันท่ี 26 กันยายน 2551) ทั้งนี้ 
CTARAF ตกลงชําระค่าเช่าอาคารเป็นจํานวนทั้งสิ้น 1,510 ล้านบาท โดยชําระทั้งจํานวนในวันจดทะเบียนการเช่า CPH บันทึกรายการดังกล่าวเป็นรายได้รับล่วงหน้ารอตัด
บัญชีในงบดุลในงบการเงินเฉพาะกิจการ และทยอยตัดบัญชีเป็นรายได้โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 30 ปี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 รายได้รับล่วงหน้าสุทธิจากค่า
ตัดจําหน่ายจํานวน 63.7 ล้านบาท (2551: 13.4 ล้านบาท) คงเหลือจํานวน 1,446.3 ล้านบาท (2551: 1,496.6 ล้านบาท)

ภายใต้สัญญาเช่าอาคารส่ิงปลูกสร้าง CPH ตกลงและรับรองว่า ภายในระยะเวลา 4 ปีนับจากวันจดทะเบียนการเช่า CTARAF จะมีรายได้ค่าเช่าจากการนําทรัพย์ที่เช่าไปหาผล
ประโยชน์ ไม่น้อยกว่ารายได้ค่าเช่าประกันสะสม ตามจาํนวนเงินที่ระบุในสัญญา โดยหาก CTARAF มีรายได้ค่าเช่าสะสมน้อยกว่ารายได้ค่าเช่าประกันสะสมตามสัญญา CPH 
ตกลงจะชําระเงินให้ CTARAF ในจํานวนเท่ากับส่วนต่างระหว่างรายได้ค่าเช่าสะสมของกองทุนรวม ลบด้วยรายได้ค่าเช่าประกันสะสม 

เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2551 CPH และ CSBR ได้ทําสัญญาเกี่ยวกับการประกันรายได้ของ CTARAF โดย CSBR ในฐานะผู้ให้เช่าที่ดินซึ่งได้รับประโยชน์ส่วนหน่ึงจากการเช่า
ทรัพย์สินของ CTARAF ตกลงร่วมรับประกันรายได้ค่าเช่า โดยหาก CPH ต้องชําระเงินใดๆ ให้แก่ CTATAF ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันข้างต้น CSBR ตกลงจะชําระเงินค่า
รับประกันบางส่วนให้แก่ CPH ตามอัตราร้อยละที่กําหนดในสัญญา

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ CPH บันทึกขาดทุนจากสํารองการค้ําประกันเป็นจํานวนเงินประมาณ 78.3 ล้านบาท (2551: 39.5 ล้านบาท) ในงบกําไรขาดทุนสําหรับปีสิ้นสุดวัน
ที่ 31 ธันวาคม 2552 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มียอดคงเหลือของสํารองการคํ้าประกันเป็นจํานวนเงินรวมประมาณ 98.2 ล้านบาท (2551: 39.5 ล้านบาท) ในงบการ
เงินรวม CPH และ CSBR บันทึกขาดทุนจากสํารองการค้ําประกันเป็นจํานวนเงินรวมประมาณ 156.0 ล้านบาท (2551: 78.7 ล้านบาท) ในงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มียอดคงเหลือของสํารองการคํ้าประกันเป็นจํานวนเงินรวมประมาณ 195.8 ล้านบาท (2551: 78.7 ล้านบาท) (ดู
หมายเหตุ 18)

ทั้งนี้ หาก CTARAF ประสงค์จะต่ออายุสัญญาเช่าที่ดิน และสัญญาเช่าอาคาร ตามข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้น ไปอีกนับจากวันครบระยะเวลาการเช่า ให้ CTARAF แจ้งความ
ประสงค์ดังกล่าวให้แก่ CSBR และ CPH แล้วแต่กรณี ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในปีที่ 26 นับจากปีแรกของระยะเวลาการเช่า และให้คู่สัญญาร่วมกันเจรจารายละเอียด
ในการต่ออายุสัญญาเช่าให้แล้วเสร็จภายในปีที่ 27 นับจากปีแรกของระยะเวลาการเช่า

3 CSBR ได้ทําสัญญาซื้อขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ที่ได้ติดตั้ง / ใช้งานอยู่ในโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย กับ CTARAF โดย CTARAF ตกลงชําระค่าตอบแทน
การรับโอนกรรมสิทธ์ิในเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ดังกล่าว เป็นจํานวนเงินท้ังสิ้น 80 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยชาํระทั้งจํานวนในวันโอนกรรมสิทธิ์ (วันที่ 26 กันยายน 
2551)

4 CTARAF ได้ทําสัญญาเช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุยกับ บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จํากัด (“CSHM”) เพื่อให้เช่าที่ดิน 
อาคารและระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์แก่ CSHM เพื่อให้ CSHM ใช้ในการดําเนินธุรกิจโรงแรม โดยมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี นับ
จากวันท่ี 26 กันยายน 2551 ทั้งนี้ CTARAF ตกลงให้คํามั่นแก่ CSHM เพื่อให้ CSHM มีสิทธิเช่าทรัพย์ที่เช่าต่อไปอีก 3 ปีนับจากวันท่ีครบระยะเวลาการเช่า โดย CSHM 
ต้องแจ้งให้ CTARAF ทราบถึงการใช้สิทธิตามคํามั่นให้สิทธิการเช่าล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันครบระยะเวลาการเช่า ตามสัญญาฉบับนี้ CSHM 
ตกลงชําระค่าเช่าเป็นรายเดือน ซึ่งประกอบด้วย ค่าเช่าคงที่ ในอัตรารวม 225 ล้านบาทต่อปี และค่าเช่าแปรผัน ซึ่งคิดเป็นร้อยละตามอัตราที่กําหนดในสัญญาของรายได้หลัง
หกัต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆและค่าเช่าคงที่
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 ทั้งน้ีตามสัญญาเช่าช่วงและสัญญาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง CSHM ต้องปฎิบัติตามเง่ือนไขในสัญญา เช่น ส่งมอบเอกสาร และข้อมูลต่างๆ ตามที่ระบุในสัญญา เปิดบัญชี
และดํารงบัญชีเงินฝากต่างๆ รวมทั้งโอนสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากดังกล่าวให้แก่ CTARAF ไม่ก่อหนี้เพิ่มเติม ขาย จําหน่าย ให้เช่า ก่อภาระผูกพันในทรัพย์สินไม่
ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ให้เงินกู้ ลงทุนใดๆ ยกเว้นได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก CTARAF

โครงการโรงแรมเซ็นทรัลวงศ์อมาตย์บีชรีสอร์ท พัทยา
เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2546 บริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จํากัด (“ผู้ขายฝาก”) ได้ทําสัญญาขายฝากที่ดินพร้อมอาคารโรงแรมเซ็นทรัลวงศ์อมาตย์บีชรีสอร์ทพัทยา
กับกองทุนรวมไทยพัฒนา 2 (“ผู้ซื้อฝาก”) และผู้ขายฝากอีกรายหนึ่งได้ทําสัญญาขายฝากท่ีดิน กับ กองทุนรวมไทยพัฒนา 2 (“ผู้ซื้อฝาก”) เพื่อให้บริษัท เซ็นทรัลหัว
หินบีช   รีสอร์ท จํากัด (“CHBR”) เช่าและดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการโรงแรม ซึ่งคู่สัญญาตกลงให้ผู้ขายฝาก หรือบริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอร์ท จํากัด หรือบริษัท 
โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จํากัด (มหาชน) รายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิไถ่คืนทรัพย์ที่ขายฝากจากผู้ซื้อฝากในราคาสินไถ่ตามที่ระบุในสัญญาภายในกําหนดระยะเวลา 10 
ปีนับต้ังแต่วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ หรือในกรณีที่ผู้มีสิทธิไถ่คืนมีความประสงค์จะไถ่ทรัพย์ที่ขายฝากให้เสร็จส้ินก่อนกําหนด 10 ปีให้แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ซื้อฝากให้
ทราบล่วงหน้าก่อนถึงกําหนดการผ่อนชําระงวดถัดไปไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ณ วันท่ี 18 ธันวาคม 2546 ผู้ขายฝากท้ังสองรายได้ทําหนังสือสละสิทธิในการไถ่คืนทรัพย์ที่ขายฝากให้แก่บริษัท    เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอร์ท จํากัด และบริษัทโรงแรมเซ็น
ทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)

เพื่อเป็นหลักประกันการชําระหนี้และปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ บริษัทได้ออกหนังสือรับรองการชําระหนี้ของบริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอร์ท จํากัด กับกองทุนรวมไทย
พัฒนา 2

เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2549 บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอร์ท จํากัด ได้ทําหนังสือสละสิทธิในการไถ่คืนทรัพย์ที่ขายฝากให้แก่บริษัทแต่เพียงผู้เดียว

เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2546 บริษัท เซ็นทรัลหัวหนิบีชรีสอร์ท จํากัด (“CHBR”) ได้ทําสัญญาเช่าที่ดินและอาคารโรงแรมเซ็นทรัลวงศ์อมาตย์บีชรีสอร์ท พัทยา (“อาคาร
โรงแรม”) กับกองทุนรวมไทยพัฒนา 2 (“กองทุน”) เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม โดยมีกําหนดระยะเวลา 10 ปี เริ่มตั้งแต่วันท่ี 23 ธันวาคม 2546 เป็นต้นไป ทั้งนี้ CHBR 
ตกลงชําระค่าเช่าเป็นงวดรายหกเดือน ในอัตรางวดละ 55 ล้านบาท อัตราค่าเช่านี้ใช้บังคับสําหรับระยะเวลาการเช่าตั้งแต่วันท่ีลงนามในสัญญาจนถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ ์
2550 หลังจากน้ันคู่สัญญาจะพิจารณาปรับค่าเช่าตามความเหมาะสม  ค่าเช่างวดแรกมีกําหนดชําระในวันท่ี 26 สิงหาคม 2547 เพื่อเป็นค่าเช่าสําหรับระยะเวลาการเช่า
ตั้งแต่วันท่ี 23 ธันวาคม 2546 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2547 และงวดถัดไปจะมีกําหนดชําระในวันทําการที่สามก่อนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนสิงหาคมในแต่ละปี  ค่าเช่า
งวดสุดท้ายจะชําระในวันที่สัญญานี้ระงับหรือสิ้นสุดลง ในจํานวนเงินซึ่งคิดคํานวณตามจํานวนวันท่ีเกิดขึ้นจริงนับตั้งแต่วันถัดจากกําหนดวันชําระค่าเช่าในงวดก่อนหน้า
จนถึงวันท่ีสัญญานี้สิ้นสุดลง 

โฉนดท่ีดินของบริษัทซ่ึงมีราคาตามบัญชีจํานวน 772 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ยังเป็นช่ือของกองทุนรวมไทยพัฒนา 2 ซึ่งเป็นผู้ซื้อฝาก ที่ดินดัง
กล่าวเป็นท่ีดินในโครงการโรงแรมเซ็นทรัลวงศ์อมาตย์ บีชรีสอร์ท พัทยา 

นอกจากนี้ CHBR ตกลงที่จะดําเนินการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใดบนทรัพย์ที่เช่า เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าที่ดินและอาคารโรงแรมเป็นการตอบแทนการที่
กองทุนตกลงให้ CHBR เช่าทรัพย์ที่เช่า และภายหลังจากปีที่หนึ่งนับจากวันเริ่มต้นของระยะเวลาการเช่า CHBR ตกลงที่จะซ่อมแซมใหญ่ และ/หรือพิจารณาปรับปรุง
อาคารโรงแรม เพื่อปรับปรุงมูลค่าของทรัพย์ที่เช่าให้ดีขึ้นและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจโรงแรม

เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2549 บริษัทได้ทําสัญญาโอนสิทธิการเช่ากับ CHBR และกองทุน โดยบริษัทได้รับโอนสิทธิการเช่ารวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบตามสัญญาเช่าที่ดิน
พร้อมอาคารดังกล่าว

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด ์จํากัด
เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2548 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จํากัด (“CWH”) ได้ทําสัญญาเช่าช่วงที่ดินและอาคารในส่วนของโรงแรมจากกองทุนรวมธุรกิจไทย 4 (“กองทุน”) 
เพื่อพัฒนาและใช้ประกอบการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมหรือธุรกิจอื่นท่ีเกี่ยวข้อง CWH ต้องจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าและค่าเช่ารายปีให้แก่กองทุนตลอดอายุของสัญญาซ่ึง
สิ้นสุดวันท่ี 22 ธันวาคม 2575 เป็นจํานวนเงิน 1,188.8 ล้านบาท ทั้งน้ี CWH ได้ชําระค่าเช่าล่วงหน้าเมื่อลงนามในสัญญาเป็นจํานวนเงิน 275 ล้านบาท ในระหว่างปี 2552 
CWH ได้จ่ายค่าเช่ารายปีเป็นจํานวน 15.8 ล้านบาท ซึ่งบันทึกเป็นสิทธิการเช่าในงบดุลรวม (ดูหมายเหตุ 13)

สัญญาข้างต้นยังได้กําหนดให้ CWH ต้องโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างใดๆ ที่ CWH ได้ทําการซ่อมแซมปรับปรุง หรือก่อสร้างขึ้นบนท่ีดินที่เช่าช่วงให้แก่
เจ้าของทรัพย์สินคือสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ทันทีที่มีการซ่อมแซม ปรับปรุงหรือก่อสร้างดังกล่าวเสร็จสิ้น

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 CWH ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ในอาคารและส่ิงปลูกสร้างต่างๆ ให้แก่เจ้าของทรัพย์สิน ทั้งนี้ CWH ได้รับการอนุมัติผ่อนปรนการขยายระยะเวลา
การพัฒนาและก่อสร้างอาคารโรงแรม และโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างให้กับเจ้าของทรัพย์สินออกไปเป็นภายในปี 2555

สัญญาบริการระยะยาว
บริษัท
เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2547 บริษัทได้ทําสัญญาค่าตอบแทนการจัดการกับบริษัทย่อย โดยสัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2547 ค่าตอบแทนการ
จัดการดังกล่าวกําหนดชําระเป็นรายไตรมาส  ทั้งนี้  คู่สัญญามีสิทธิที่จะทําการแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือลดงานท่ีดําเนินการนี้ หรือเพิ่มหรือลดเงินค่าตอบแทนโดยจะต้อง
ทําความตกลงเป็นหนังสือ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- บริษัทได้ทําสัญญาค่าตอบแทนการจัดการสําหรับบริษัทย่อยหกแห่งในกลุ่มโรงแรมเพ่ือบริหารงานกิจการโรงแรม ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัทจะได้รับค่าตอบแทน
การจัดการในอัตราเป็นร้อยละที่กําหนดไว้ในสัญญาของรายได้สุทธิจากการให้บริการ โดยแยกเป็นค่าบริหารจัดการและคา่จัดการการตลาด

- บริษัทได้ทําสัญญาการจัดการด้านการตลาดกับบริษัทย่อยอีกหนึ่งแห่งในกลุ่มโรงแรม ภายใต้สัญญาดังกล่าวบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนเฉพาะการจัดการด้านการ
ตลาดในอัตราเป็นร้อยละที่กําหนดไว้ในสัญญาของรายได้สุทธิจากการให้บริการ

- บริษัทได้ทําสัญญาค่าตอบแทนการบริหารงานกับบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากัด (“CRG”) สําหรับการบริหารงานของ CRG ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัท
จะได้รับค่าตอบแทนการจัดการเป็นจํานวนเงินคงที่เป็นรายเดือน
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เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549 และวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 บริษัทได้ทําสัญญาการจัดการกับบริษัท โรงแรมกะรนภูเก็ต จํากัด และ บริษัท โรงแรมกะตะภูเก็ต จํากัด เพื่อให้
บริการบริหารงานโรงแรมเป็นระยะเวลา 5 ปี สัญญาส้ินสุดในเดือนมีนาคม 2554 และเดือนพฤษภาคม 2554 ตามลําดับ สัญญาดังกล่าวต่ออายุอัตโนมัติได้อีก 5 ปี ภาย
ใต้สัญญาดังกล่าว บริษัทจะได้รับค่าตอบแทนการจัดการในอัตราที่กําหนดไวใ้นสัญญา

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551 บริษัทได้ทําสัญญาการจัดการกับบริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จํากัด เพื่อให้บริการบริหารงานโรงแรมเป็นระยะเวลา 30 ปี นับ
จากวันที่ในสัญญา บริษัทจะได้รับค่าตอบแทนการจัดการในอัตราที่กําหนดไว้ในสัญญา
 
บริษัทย่อย
บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอร์ท จํากัด (“CHBR”) ได้ทําสัญญาการจัดการกับบริษัท เอเอพีซี (ประเทศไทย) จํากัด จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ภายใต้เงื่อนไขของ
สัญญาการจัดการ คู่สัญญาจะให้บริการด้านการจัดการและบริหารกิจการโรงแรมของ CHBR และ CHBR ตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ โดยคํานวณตามวิธี
การที่ระบุไว้ในสัญญา 

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2544 บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอร์ท จํากัด (“CHBR”) ได้ทําสัญญาการบริการกับบริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จํากัด มีกําหนด 3 ปี เพื่อ
รับข้อมูลทางธุรกิจและคําแนะนาํต่างๆ อันเกี่ยวกับการตัดสินใจที่เป็นประโยชน์ต่อ CHBR โดยมีอัตราค่าบริการปีละ 10 ล้านบาท เมื่อสิ้นสุดอายุของสัญญา คู่สัญญา
สามารถต่อสัญญาออกไปได้อีกคราวละหนึ่งปี โดยที่อัตราค่าบริการจะมีการพิจารณาร่วมกัน

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จํากัด (“CSH”) ได้ทําสัญญาให้เช่าและให้บริการกับบริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากัด มีกําหนดเวลา 30 ปี สิ้นสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 
2567 โดยบริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากัด ได้ตกลงเช่าส่วนหนึ่งของอาคารของ CSH เพื่อใช้ประกอบกิจการศูนย์การค้า โดย CSH มีรายได้รวมประมาณ 428 ล้านบาท 
ตลอดอายุของสัญญา ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าดังกล่าวสุทธิจากค่าตัดจําหน่ายคงเหลือจํานวน 211.8 ล้านบาท (2551: 
226.1 ล้านบาท)

สัญญาสิทธิ
บริษัท
บริษัทได้ทําสัญญาสิทธิกับบริษัท เอเอพีซี (ประเทศไทย) โดยอนุญาตให้บริษัทเป็นผู้ดําเนินกิจการโรงแรมภายใต้ชื่อ “โซฟิเทล” จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และเพ่ือ
เป็นการตอบแทนสิทธิดังกล่าว บริษัทตกลงจะจ่ายค่าธรรมเนียมสิทธิโดยคํานวณจากรายได้ค่าห้องพักตามอัตราร้อยละที่ระบุในสัญญา

บริษัทย่อย
บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จํากัด (“CSH”) ได้ทําสัญญาสิทธิกับบริษัท เอเอพีซี (ประเทศไทย) จํากัด โดยอนุญาตให้ CSH เป็นผู้ดําเนินกิจการโรงแรมภายใต้ชื่อ “โน
โวเทล” จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และเพื่อเป็นการตอบแทนสิทธิดังกล่าว CSH ตกลงจะจ่ายค่าธรรมเนียมสิทธิโดยคํานวณจากรายได้ค่าห้องพักตามอัตรา
ร้อยละท่ีระบุในสัญญา

สัญญาโอนสิทธิการจําหน่าย
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2546 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากัด (“CRG”) ได้ทําสัญญารับโอนสิทธิภายใต้สัญญาโอนสิทธิการจําหน่ายจากบริษัท เซ็นทรัลไอศ
ครีม จํากัด กับบริษัท บี-อาร์ (ไทยแลนด์) จํากัด ซึ่งอนุญาตให้ CRG เป็นผู้ดําเนินการร้านค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าบาสกิ้น - ร้อบบ้ินส์ในประเทศไทย

สัญญาเช่าและบริการระยะยาว
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากัด (“CRG”) มีสัญญาเช่าและบริการระยะยาวกับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันเป็นเวลา 3-30 ปี จนถึงปี 2569 ตามเงื่อนไขของสัญญา CRG 
จะต้องจ่ายค่าเช่าและบริการเป็นยอดคงที่รายเดือน หรือคิดเป็นร้อยละของยอดขาย ดังนี้
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2552 2551 2552 2551
                       (พันบาท)
ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าดําเนินงาน      
ภายในระยะเวลาหนึ่งปี 273,715 267,683 - -
ระยะเวลามากกว่าหนึ่งปีถึงห้าปี 241,710 227,945 - -
ระยะเวลามากกว่าห้าปี 17,757 18,162 - -
รวม 533,182 513,790 - -

ภาระค้ําประกันตามสัญญาระหว่างกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน
บริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทได้ค้ําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร วงเงินการขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตและการค้ําประกันอื่นของบริษัทย่อยบางแห่งต่อ
ธนาคารในประเทศหลายแห่งเป็นจํานวนเงินรวม 103 ล้านบาท (2551: 103 ล้านบาท)

บริษัทได้ค้ําประกันการชําระหนี้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จํากัด (“CWH”) กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในวงเงินคํ้าประกันไม่น้อยกว่า 2,350 ล้านบาท 

ในเดือนมิถุนายน 2552 CWH ได้เบิกเงินกู้เต็มจํานวน ทั้งหมด 2,300 ล้านบาทแล้ว

บริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากัด มีภาระผูกพันต่อสถาบันการเงินเกี่ยวกับการค้ําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและวงเงินกู้ยืม
ระยะยาวของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง เป็นจํานวนเงินรวม 40 ล้านบาท (2551: 40 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จํากัด มีภาระผูกพันต่อสถาบันการเงินเกี่ยวกับการค้ําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารของบริษัทย่อยแห่ง
หนึ่ง เป็นจํานวนเงิน 15 ล้านบาท (2551: 15 ล้านบาท)



5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาท
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6 ลูกหนี้การค้า 
การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้ามีดังนี้
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2552 2551 2552 2551
 (พันบาท)
ยังไม่ครบกําหนดชําระ 218,612 173,344 64,383 29,200
เกินกําหนดชําระ:
   น้อยกว่า 3 เดือน 79,616 74,073 14,308 15,802
   3 - 6 เดือน 7,287 13,565 1,437 4,447
   6-12 เดือน 3,243 5,741 423 3,690
   มากกว่า 12 เดือน 5,911 5,763 1,155 899
 314,669 272,486 81,706 54,038
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (4,711) (5,249) (433) (389)
สุทธิ 309,958 267,237 81,273 53,649
หน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) สําหรับป ี (538) 4,671 44 -

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัท มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วันถึง 30 วัน

ลูกหน้ีการค้าของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาท

7 สินค้าคงเหลือ
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2552 2551 2552 2551
                                             (พันบาท)
อาหารและเครื่องด่ืม 169,592 181,877 12,569 6,317
วัสดุสิ้นเปลืองใช้ในการดําเนินงาน 79,249 86,497 6,742 2,624
อื่น ๆ 15,105 16,673 643 188
 263,946 285,047 19,954 9,129
หัก ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย (4,592) (523) - -
รวม 259,354 284,524 19,954 9,129

ต้นทุนของอาหารและเครื่องดื่มที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีต้นทุนขาย - อาหารและเคร่ืองดื่มสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 มีจํานวน 2,029 ล้าน
บาท (2551: 1,974 ล้านบาท)

8 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
     
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2552 2551 2552 2551
 (พันบาท)
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้ขายวัตถุดิบ 10,000 38,500 - -
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 40,371 28,090 29,328 16,537
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 12,927 142,575 8,973 83,820
เงินประกันสิทธิการเช่า - 95,000 - 95,000
ลูกหน้ีอื่น 56,639 46,112 - -
อื่น ๆ 81,024 89,547 42,797 41,921
รวม 200,961 439,824 81,098 237,278



9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ
   2552 2551
 (พันบาท)
บริษัทย่อย    
ณ วันที่ 1 มกราคม 3,980,205 4,171,909
ซื้อเงินลงทุน   242,375 11,250
รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม   (19,420) (202,954)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม   4,203,160 3,980,205

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2552 บริษัทได้ลงทุนในบริษัท เอส. พี. เรียลตี้ หาดฝรั่ง รีสอร์ท จํากัด จํานวน 885,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท ต่อหุ้น (เรียกชําระแล้ว 
25 บาท ต่อหุ้น) จํานวนรวมทั้งสิ้น 22.125 ล้านบาท โดยถือสัดส่วนจํานวนร้อยละ 100

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2552 บริษัทได้ลงทุนในบริษัท เอส. พี. เรียลตี้ พัทยา บีช จํากัด จํานวน 10,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท ต่อหุ้น (เรียกชําระเต็มมูลค่า) 
จํานวนรวมท้ังสิ้น 1 ล้านบาท โดยถือสัดส่วนจํานวนร้อยละ 100 ต่อมาเมื่อวันท่ี 14 ตลุาคม 2552 บริษัท เอส. พี. เรียลตี้ พัทยา บีช จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นจํานวน 790,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท ต่อหุ้น (เรียกชําระเต็มมูลค่า) และบริษัทได้ลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นจํานวน
รวมทั้งสิ้น 79 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัทได้ลงทุนในบริษัท เอส. พี. เรียลตี้ ลันตา บีช จํากัด จํานวน 10,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท ต่อหุ้น (เรียกชําระแล้ว 25 บาท 
ต่อหุ้น) จํานวนรวมท้ังสิ้น 0.25 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2552 บริษัท เซ็นทาราอินเตอร์เนชั่นแนลแมนเนจเม้นท์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นจํานวน 1,400,000 หุ้น โดย
มีมูลค่าท่ีตราไว้ 100 บาท ต่อหุ้น (เรียกชําระเต็มมูลค่า) และบริษัทได้ลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น 140 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 100
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 และเงินปันผลรับสําหรับแต่ละปี มีดังนี้

 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 สัดส่วนความเป็นเจ้าของ ทุนชําระแล้ว วิธีราคาทุน ค่าเผื่อการด้อยค่า ราคาทุน  - สุทธิ เงินปันผลรับ
 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551
 (ร้อยละ) (พันบาท)
บริษัทย่อย             
บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จํากัด  100.0 100.0 250,000 250,000 394,383 394,383 - - 394,383 394,383 - 37,500
บริษัท เซน็ทรัลกะรนวิลเลจ จํากัด 100.0 100.0 150,000 150,000 189,000 189,000 - - 189,000 189,000 9,000 -
บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบย์รีสอร์ท จํากัด 100.0 100.0 500,000 500,000 500,000 500,000 - - 500,000 500,000 - -
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ 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 เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอร์ท จํากัด 63.9 63.9 185,000 185,000 198,906 198,906 - - 198,906 198,906 94,648 100,564
บริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเม้นท์ จํากัด 100.0 100.0 1,000,000 1,000,000 999,999 999,999 (210,000) (210,000) 789,999 789,999 - -
บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากัด 100.0 100.0 620,000 620,000 669,607 669,607 - - 669,607 669,607 110,000 150,000
บริษัท ทริปเปิลไนน์ เดคคอร์ จํากัด 100.0 100.0 250 250 250 250 - - 250 250 - -
บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จํากัด 100.0 100.0 1,250 1,250 1,250 1,250 - - 1,250 1,250 - -
บริษัท เซ็นทาราอินเตอร์เนชั่นแนล            
   แมนเนจเม้นท์ จํากัด 100.0 100.0 150,000 10,000 150,000 10,000 - - 150,000 10,000 - -
บริษัท เอส. พี. เรียลตี้ ลันตา บีช จํากัด 100.0 - 250 - 250 - - - 250 - - -
บริษัท เอส. พี. เรียลตี้ หาดฝรั่ง รีสอร์ท จํากัด 100.0 - 22,125 - 22,125 - - - 22,125 - - -
บริษัท เอส. พี. เรียลตี้ พัทยา บีช จํากัด 100.0 - 80,000 - 80,000 - - - 80,000 - - -
   4,078,875 3,836,500 4,325,770 4,083,395 (210,000) (210,000) 4,115,770 3,873,395 213,648 288,064
กองทุนรวม            
กองทุนรวมไทยพัฒนา 1 - - - - - - - - - - - 127,907
กองทุนรวมไทยพัฒนา 2 23.83 23.83 815,000 815,000 87,390 106,810 - - 87,390 106,810 91,116 84,286
   815,000 815,000 87,390 106,810 - - 87,390 106,810 91,116 212,193
รวม   4,893,875 4,651,500 4,413,160 4,190,205 (210,000) (210,000) 4,203,160 3,980,205 304,764 500,257

ตามสัญญาจํานําหุ้นระหว่างบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (“CTARAF”) 
บริษัทตกลงจํานําหุ้นของบริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จํากัด ไว้กับ CTARAF เพื่อเป็นการประกันภาระหนี้ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง
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10 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2552 2551 2552 2551
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม 1,087,658 158,288 1,049,009 240,000
ส่วนแบ่งกําไรสุทธิจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 124,782 16,411 - -
ซื้อเงินลงทุน 18,129 912,959 1,094 809,009
เงินปันผลรับ (59,056) - - -
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1,171,513 1,087,658 1,050,103 1,049,009
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เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 และเงินปันผลรับสําหรับแต่ละปี มีดังนี้

 งบการเงินรวม
 สัดส่วนความเป็น
 เจ้าของ ทุนชําระแล้ว วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย การด้อยค่า ส่วนได้เสีย - สุทธิ เงินปันผลรับ
 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551
 (ร้อยละ) (พันบาท)
บริษัทร่วม             
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรพัย์  25.3 25.3 3,200,000 3,200,000 810,103 809,009 932,268 835,485 - - 932,268 835,485 59,056 -
   โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา               
Regent Maldives Pvt. Ltd. 25.0 25.0 484,935 415,773 120,985 103,950 86,409 102,986 - - 86,409 102,986 - -
   3,684,935 3,615,773 931,088 912,959 1,018,677 938,471 - - 1,018,677 938,471 59,056 -
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 
บริษัท โรงแรมกะรนภูเก็ต จํากัด 50.0 50.0 520,000 520,000 260,000 260,000 89,536 87,249 - - 89,536 87,249 - -
บริษัท โรงแรมกะตะภูเก็ต จํากัด 50.0 50.0 120,000 120,000 60,000 60,000 63,300 61,938 - - 63,300 61,938 - -
   640,000 640,000 320,000 320,000 152,836 149,187 - - 152,836 149,187 - -
รวม   4,324,935 4,255,773 1,251,088 1,232,959 1,171,513 1,087,658 - - 1,171,513 1,087,658 59,056 -

 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 สัดส่วนความเป็น ราคาตลาดสําหรับ
 เจ้าของ ทุนชําระแล้ว วิธีราคาทุน การด้อยค่า ราคาทุน-สุทธิ หลักทรัพย์จดทะเบียนฯ เงินปันผลรับ
 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551
      (ร้อยละ) (พันบาท)
บริษัทร่วม             
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  25.3 25.3 3,200,000 3,200,000 810,103 809,009 - - 810,103 809,009 640,639 724,581 59,056 -
    โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 
Regent Maldives Pvt. Ltd. 25.0 25.0 484,935 415,773 - - - - - -   - -
   3,684,935 3,615,773 810,103 809,009 - - 810,103 809,009   59,056 -
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน            
บริษัท โรงแรมกะรนภูเก็ต จํากัด 34.6 34.6 520,000 520,000 180,000 180,000 - - 180,000 180,000   - -
บริษทั โรงแรมกะตะภูเก็ต จํากัด 50.0 50.0 120,000 120,000 60,000 60,000 - - 60,000 60,000   - -
   640,000 640,000 240,000 240,000 - - 240,000 240,000   - -
รวม   4,324,935 4,255,773 1,050,103 1,049,009 - - 1,050,103 1,049,009   59,056 -
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11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
                                                                
     งบการเงินรวม
     เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้ใน   สินทรัพย์ที่อยู่
  ส่วนปรับปรุง อาคารและ เครื่องจักร ติดตั้งและ การดําเนินงาน ส่วนปรับปรุง  ระหว่าง
 ที่ดิน ที่ดิน ส่วนปรับปรุง และอุปกรณ์ เครื่องใช้สํานักงาน กิจการโรงแรม อาคารเช่า ยานพาหนะ การก่อสร้าง รวม
     (พันบาท)
ราคาทุน / ราคาประเมินใหม่
ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 2,112,479 206,773 6,577,551 2,794,731 1,642,763 165,253 78,990 197,705 1,598,101 15,374,346
เพิ่มขึ้น - 2,688 674,065 202,933 129,162 43,090 3,272 8,673 2,851,189 3,915,072
จําหน่าย - (6,563) (1,617,400) (676,655) (626,845) (38,051) (53,383) (2,234) (960) (3,022,091)
โอน  (1,598) 56,093 1,335,879 663,638 194,011 13,069 3,079 (167) (2,264,004) -
โอนไปสินทรัพย์
   ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - (58,305) (2,369,360) (1,024,752) - - - - - (3,452,417)
โอนจากลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ - - - - 942 - - - - 942
ส่วนเกินทุนจากการ 
   ตีราคาเพิ่ม (ลด) 1,305,967 10,088 430,138 (19,671) (73,917) - - 1,891 - 1,654,496
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ
   1 มกราคม 2552 3,416,848 210,774 5,030,873 1,940,224 1,266,116 183,361 31,958 205,868 2,184,326 14,470,348
เพิ่มขึ้น - 677 109,348 153,422 134,069 77,292 831 16,159 2,288,991 2,780,789
จําหน่าย - (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) สินทรัพย์  
   ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - - 2,082 166 - - - (81,622) (79,374)
โอนจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน
   ค่าที่ดิน - 533 - - - - - - - 533
โอนไปลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ - - - - (241) - - - (476) (717)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 3,416,848 521,489 6,888,561 2,926,614 1,476,069 241,173 34,540 222,493 975,395 16,703,182
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ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 - 72,046 2,833,649 1,669,392 1,233,224 - 44,548 118,763 - 5,971,622
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี - 24,872 453,805 258,277 148,060 446 13,531 24,961  923,952
จําหน่าย - - (1,225,502) (626,018) (586,896) - (51,179) (1,757) - (2,491,352)
โอน - (1,386) 1,098 (5,629) 5,994 - - (77) - -
โอนไปสินทรัพย์         
   ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - (681) (72,985) (40,307) - - - - - (113,973)
โอนจากลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ - - - - 1,231 - - - - 1,231
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาลดลง - (6,324) (162,652) (58,145) (75,844) - - (3,430) - (306,395)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ
   1 มกราคม 2552 - 88,527 1,827,413 1,197,570 725,769 446 6,900 138,460 - 3,985,085
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี - 24,143 354,571 244,663 178,974 883 6,284 27,584 - 837,102
จําหน่าย - (13,932) (173,601) (122,959) (64,605) - (550) (1,519) - (377,166)
โอน  - - - 1,258 (1,258) - - - - -
โอนไปสินทรัพย์           
   ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - - 256 12 - - - - 268
โอนไปลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ - - - - (151) - - - - (151)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 - 98,738 2,008,383 1,320,788 838,741 1,329 12,634 164,525 - 4,445,138

                              งบการเงินรวม
     เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้ใน   สินทรัพย์ที่อยู่
  ส่วนปรับปรุง อาคารและ เครื่องจักร ติดตั้งและ การดําเนินงาน ส่วนปรับปรุง  ระหว่าง
 ที่ดิน ที่ดิน ส่วนปรับปรุง และอุปกรณ์ เครื่องใช้สํานักงาน กิจการโรงแรม อาคารเช่า ยานพาหนะ การก่อสร้าง รวม
     (พันบาท)



                                                                           งบการเงินรวม
     เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้ใน   สินทรัพย์ที่อยู่
  ส่วนปรับปรุง อาคารและ เครื่องจักร ติดตั้งและ การดําเนินงาน ส่วนปรับปรุง  ระหว่าง
 ที่ดิน ที่ดิน ส่วนปรับปรุง และอุปกรณ์ เครื่องใช้สํานักงาน กิจการโรงแรม อาคารเช่า ยานพาหนะ การก่อสร้าง รวม
     (พันบาท)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 - - 11,382 - 163 - - - - 11,545
เพิ่มขึ้น - 491 13,926 790 1,807 - - - - 17,014
จําหน่าย - - (738) - - - - - - (738)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ          
   1 มกราคม 2552 - 491 24,570 790 1,970 - - - - 27,821
เพิ่มขึ้น - - 5,702 1,593 238 - - - - 7,533
จําหน่าย - - (17,672) (790) (515) - - - - (18,977)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 - 491 12,600 1,593 1,693 - - - - 16,377
           
มูลค่าสุทธิทางบัญชี           
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท 3,416,848 121,756 3,178,890 741,864 538,377 182,915 25,058 67,408 2,184,326 10,457,442
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - - - - - - - - -
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 3,416,848 121,756 3,178,890 741,864 538,377 182,915 25,058 67,408 2,184,326 10,457,442
           
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท 3,416,848 422,260 4,867,578 1,604,233 604,629 239,844 21,906 57,968 975,395 12,210,661
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - - - 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
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                                                                      งบการเงินเฉพาะกิจการ
     เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้ใน   สินทรัพย์ที่อยู่
  ส่วนปรับปรุง อาคารและ เครื่องจักร ติดตั้งและ การดําเนินงาน ส่วนปรับปรุง  ระหว่าง
 ที่ดิน ที่ดิน ส่วนปรับปรุง และอุปกรณ์ เครื่องใช้สํานักงาน กิจการโรงแรม อาคารเช่า ยานพาหนะ การก่อสร้าง รวม
     (พันบาท)
ราคาทุน / ราคาประเมินใหม่
ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 772,117 - 1,098,765 569,145 498,184 36,671 78,989 72,275 410,791 3,536,937
เพิ่มขึ้น - - 347,384 1,752 5,359 910 3,271 1,219 1,420,454 1,780,349
โอน - - - (4,041) 5,057 - 3,080 - (4,096) -
จําหน่าย - - (1,093,620) (493,759) (455,962) (3,994) (53,383) (866) - (2,101,584)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ
   1 มกราคม 2552 772,117 - 352,529 73,097 52,638 33,587 31,957 72,628 1,827,149 3,215,702
เพิ่มขึ้น - - 1,624 65,503 68,959 64,205 443 10,630 1,717,064 1,928,428
โอน  - 322,570 1,991,941 870,458 166,090 - 2,300 3,623 (3,356,982) -
โอนไปลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ - - - - - - - - (476) (476)
จําหน่าย - - - (19,793) (10,280) (4,356) (548) (1,113) (81,622) (117,712)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 772,117 322,570 2,346,094 989,265 277,407 93,436 34,152 85,768 105,133 5,025,942
           
ค่าเสื่อมราคาสะสม           
ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 - - 1,053,702 488,884 468,619 - 44,547 63,197 - 2,118,949
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี - - 46,349 29,611 11,536 - 13,531 3,107 - 104,134
โอน   - - - (6,511) 6,511 - - - - -
จําหน่าย - - (1,092,539) (478,660) (448,061) - (51,179) (866) - (2,071,305)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ           
    1 มกราคม 2552 - - 7,512 33,324 38,605 - 6,899 65,438 - 151,778
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี - 5,391 32,517 35,375 21,958 - 6,280 4,044 - 105,565
จําหน่าย - - - (19,459) (10,364) - (549) (1,059) - (31,431)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 - 5,391 40,029 49,240 50,199 - 12,630 68,423 - 225,912
           
มูลค่าสุทธิทางบัญชี           
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท 772,117 - 345,017 39,773 14,033 33,587 25,058 7,190 1,827,149 3,063,924
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - - - - - - - - -
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 772,117 - 345,017 39,773 14,033 33,587 25,058 7,190 1,827,149 3,063,924
           
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท 772,117 317,179 2,306,065 940,025 196,202 93,436 21,522 17,345 105,133 4,769,024
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - - - 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



ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552 คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยดําเนินการขายทรัพย์สินบางส่วนภายใต้
เครื่องหมายการค้า พิซซ่า ฮัท ให้กับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง ในราคาขายตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน ต่อมาเมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2552 บริษัทย่อยได้ทําสัญญาซ้ือขาย
ทรัพย์สินข้างต้นกับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่งซึ่งทําให้เกิดขาดทุนจากการขายจํานวน 2.2 ล้านบาท โดยทรัพย์สินดังกล่าวได้ส่งมอบให้คู่สญัญาแล้วในวันท่ี 30 เมษายน 
2552  

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2552 บริษัท บี-อาร์ (ไทยแลนด์) จํากัด (“บีอาร์ที”) ได้ยกเลิกการทําสัญญาสิทธิในการเป็นผู้จัดจําหน่ายและพัฒนาสินค้าในประเทศกับบริษัท 
บาสก้ิน-รอบบ้ินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด โดยให้มีผลภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บีอาร์ที ได้ตัดจําหน่ายค่าสิทธิบัตรและ
เครื่องหมายการคา้ เป็นจํานวนเงิน 23.1 ล้านบาทในงบกําไรขาดทุนรวม และบริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากัด ได้ตัดจําหน่ายเงินมัดจํา สิทธิการเช่า ส่วนปรับปรุง
อาคารและอุปกรณ์เนื่องจากการยกเลิกสัญญาดังกล่าว เป็นจํานวนเงิน 18 ล้านบาทในงบกําไรขาดทุนรวม และตั้งค่าเผื่อการปิดสาขา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 เป็น
จํานวนเงิน 3.9 ล้านบาทในงบดุลรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทย่อยสองแห่งได้จํานองที่ดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีเป็นจํานวน 4,120 ล้านบาท (2551: 1,542 ล้านบาท) 
เป็นหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงิน 

อาคารโรงแรม สิ่งปลูกสร้างและส่วนติดตั้งเพิ่มเติมของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งคือ บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอร์ท จํากัด ได้ให้เป็นกรรมสิทธิของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
ตามสัญญาเช่าที่ดิน อาคารและทรัพย์สินของโรงแรมรถไฟหัวหิน

ราคาทรัพย์สินก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจํานวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดังนี้

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

การประเมินราคาของสินทรัพย์
ในไตรมาสที่สามของปี 2551 บริษัทย่อย 8 แห่ง ได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระให้ประเมินราคาทรัพย์สินท่ีมีอยู่ ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2551 ซึ่งรวมทั้งที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ที่เคยประเมินราคาไว้แล้ว บริษัทย่อยได้บันทึกที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ในราคาที่ประเมินใหม่ตามรายงานการประเมินราคาลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2551

การบันทึกรายการการประเมินราคาทรัพย์สินดังกล่าว ทําให้ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัทและบริษัทย่อยในงบดุลรวม ณ วันที่ 31 
สิงหาคม 2551 เพิ่มข้ึนเป็นจํานวนประมาณ 1,824 ล้านบาท โดยส่วนเกินทุนจากการตีราคานี้จะนําไปจ่ายเงินปันผลไม่ได้ นอกจากนี้ บริษทัและบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิจาก
การประเมินราคา และขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ ในงบกําไรขาดทุนรวมเป็นจํานวนประมาณ 3.1 ล้านบาท และ 15.2 ล้านบาท ตามลําดับ

12 สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
อาคารโรงแรม สิ่งปลูกสร้างและส่วนติดตั้งของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งคือ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จํากัด (“CWH”) ต้องโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างใดๆ 
ที่ CWH ได้ทําการซ่อมแซมปรับปรุง หรือก่อสร้างขึ้นบนที่ดินที่เช่าช่วงให้แก่เจ้าของทรัพย์สินคือสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ทันทีที่มีการซ่อมแซม ปรับปรุง
หรือก่อสร้างดังกล่าวเสร็จสิ้นตามสัญญาเช่าช่วงที่ดิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน มีดังนี้

 งบการเงินรวม
    เครื่องตกแต่ง  
 ส่วนปรับปรุง อาคารและส่วน เครื่องจักร ติดตั้งและ  
 ที่ดิน ปรับปรุง และอุปกรณ์ เครื่องใช้สํานักงาน รวม
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 - - - -  -
โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  58,305 2,369,360 1,024,752 - 3,452,417
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ     
   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)
จําหนา่ย - (130) - - (130)
โอน   - - (17,602) 17,602 -
โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,411 42,760 31,203 - 79,374
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 65,994 2,410,411 1,024,453 17,496 3,518,354

ค่าเสื่อมราคาสะสม     
ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 - - - - -
โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 681 72,985 40,307 - 113,973
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ     
   1 มกราคม 2552 681 72,985 40,307 - 113,973
ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี 2,728 97,042 55,073 1,752 156,595
จําหน่าย - (10) - - (10)
โอน   - - (880) 880 -
โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - (12) (256) - (286)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 3,409 170,005 94,244 2,632 270,290

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 57,624 2,296,375 984,445 - 3,338,444
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 62,585 2,240,406 930,209 14,864 3,248,064
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13 สิทธิการเช่า
               งบการเงินรวม              งบการเงินเฉพาะกิจการ
 หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551
 (พันบาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม  301,051 345,085 - 16,925
เพิ่มขึ้น 4 389,597 19,750 361,064 -
ตัดเป็นค่าใช้จ่าย  (114,204) (61,197) (72,110) (16,925)
จําหน่าย  (13,114) (2,587) - -
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  563,330 301,051 288,954 -
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14 ลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์               
      
                  งบการเงินรวม                  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2552 2551 2552 2551
 (พันบาท)
ราคาทุน     
ณ วันที่ 1 มกราคม 118,129 113,875 52,412 54,443
เพิ่มขึ้น  47,306 15,820 13,803 1,013
โอนจาก (ไป) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  717 (942) 476 -
จําหน่าย  (8,924) (10,624) (14) (3,044)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  157,228 118,129 66,677 52,412
       
ค่าตัดจําหน่ายสะสม       
ณ วันที่ 1 มกราคม  41,711 33,015 15,428 13,744
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี  17,308 14,509 5,502 4,722
โอนจาก (ไป) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  151 (1,231) - -
จําหน่าย  (5,796) (4,582) (13) (3,038)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  53,374 41,711 20,917 15,428
       
ค่าเผื่อการด้อยค่า       
ณ วันที่ 1 มกราคม  3,227 - - -
เพิ่มขึ้น  - 3,227 - -
จําหน่าย  (3,000) - - -
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  227 3,227 - -
       
มูลค่าสุทธิทางบัญชี       
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  103,627 73,191 45,760 36,984

15 ค่าความนิยม               
                                               งบการเงินรวม
    2552 2551  
                       (พันบาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม    115,417 105,885
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี - 
   ปรับปรุงค่าความนิยมติดลบไปกําไรสะสม    - 9,695
หัก ตัดจําหน่ายระหว่างป ี    - (163)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม    115,417 115,417
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16 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น               
           งบการเงินรวม                งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2552 2551 2552 2551
 (พันบาท)
ค่าสิทธิแรกเริ่มรอตัดบัญชี 115,246 114,709 - -
ลูกหน้ีตามสัญญาต่างตอบแทน      
    การก่อสร้างโรงแรมและการปรับปรุงโรงแรม  27,500 27,500 27,500 27,500
เงินมัดจํา  189,935 188,634 1,807 3,977
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง  85,587 160,319 52,115 77,972
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน  204,767 155,300 66,445 117,798
ค่าบริการที่จอดรถจ่ายล่วงหน้า  101,102 105,497 - -
ค่าสิทธิจ่ายล่วงหน้า  - 24,812 - -
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  153,818 13,719 97,539 13,719
อื่น ๆ  12,004 21,672 1,714 6,527
รวม  889,959 812,162 247,120 247,493

เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2547 บรษิัทได้ทําสัญญาต่างตอบแทนกับ บริษัท ดวงตะวันโฮเท็ล จํากัด (“CDC”) เพื่อปรับปรุงโรงแรม เกี่ยวกับการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร
โรงแรมของ CDC ตามรายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ก่อสร้างโรงแรม ในวงเงินจํานวนไม่เกิน 50 ล้านบาท กําหนดชําระคืนภายใน
ระยะเวลา 5 ปี นับต้ังแต่วันทําสัญญา และค้ําประกันโดยการจํานําหุ้นของ CDC และโดยบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น / กรรมการของ CDC โดยคิดค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากับ
ดอกเบ้ียในอัตรา MLR ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งลบร้อยละ 1  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ยอดลูกหนี้คงเหลือตามสัญญาดังกล่าวมีจํานวน 27.5 ล้านบาท

17 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน              
                            งบการเงินรวม             งบการเงินเฉพาะกิจการ
  2552 2551 2552 2551
 (พันบาท)
ส่วนท่ีมีหลักประกัน 5,644 55,516 - -
ส่วนท่ีไม่มีหลักประกัน 1,643,860 2,512,850 1,614,872 2,291,396
รวม 1,649,504 2,568,366 1,614,872 2,291,396

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินมีภาระดอกเบี้ยในอัตราตลาด

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
                 งบการเงินรวม             งบการเงินเฉพาะกิจการ
  2552 2551 2552 2551
 (พันบาท)
ส่วนท่ีมีหลักประกัน 910,000 460,000 500,000 -
ส่วนท่ีไม่มีหลักประกัน 2,817,600 75,800 500,000 50,000
รวม 3,727,600 535,800 1,000,000 50,000

เงินกู้ยืมระยะยาวแยกแสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจ่ายชําระได้ดังนี้

                งบการเงินรวม              งบการเงินเฉพาะกิจการ
  2552 2551 2552 2551
                         (พันบาท)
ครบกําหนดภายในหน่ึงปี   463,200 114,200 216,000 50,000
ครบกําหนดหลังจากหน่ึงปี แต่ไม่เกินห้าป ี  2,404,400 421,600 784,000 -
ครบกําหนดหลังจากห้าป ี  860,000 - - -
  3,264,400 421,600 784,000 -
รวม  3,727,600 535,800 1,000,000 50,000

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีภาระดอกเบี้ยในอัตราตลาด

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน และเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีมีหลักประกัน ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ค้ําประกันโดยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัท ซึ่งมีราคาตามบัญชีเป็นจํานวน 4,120  ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 (2551: 
1,542 ล้านบาท)

บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากัด (“CRG”) ได้ทําสัญญากับธนาคารในประเทศสามแห่งเพื่อรับวงเงินสินเช่ือระยะสั้นประเภทต่างๆ  ตามสัญญา CRG จะไม่จําหน่าย 
จํานําหรือจํานองอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าที่มีอยู่หรือที่จะมีในอนาคตเป็นจํานวนเกินกว่าที่ตกลงตามสัญญา โดยไม่ได้รับการยินยอมจากธนาคาร

ตามสัญญาเงินกู้ยืมระหว่างบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จํากัด (“CWH”) กบัธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง CWH ตกลงจะไม่จําหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า ก่อให้เกิดภาระ
ผูกพันในสิทธิการเช่าช่วงที่ดิน รวมทั้งอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โดยไม่ได้รับการยินยอมจากธนาคาร



หุ้นกู้
                               งบการเงินรวม /  
                             งบการเงินเฉพาะกิจการ
 อัตราดอกเบ้ีย ครบกําหนดชําระ 2552 2551
 (ร้อยละ)                             (พันบาท)
ครั้งที่ 1/2549 6.13 20 กุมภาพันธ์ 2552 - 300,000
ครั้งที่ 1/2550 3.81 6 มิถุนายน 2552 - 1,200,000
ครั้งที่ 2/2550 4.22 6 มิถุนายน 2552 - 1,300,000
ครั้งที่ 1/2552 ชุดท่ี 1 4.00 29 กรกฎาคม 2554 1,000,000 -
ครั้งที่ 1/2552 ชุดท่ี 2 4.55 29 กรกฎาคม 2555 600,000 -
ครั้งที่ 2/2552 4.45 24 กรกฎาคม 2555 1,000,000 -
   2,600,000 2,800,000
หัก ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี   (4,184) (984)
สุทธิ   2,595,816 2,799,016
หัก หุ้นกู้ที่ถึงกําหนดเรียกคืนภายในหนึ่งป ี   - (2,799,016)
หุ้นกู้ที่ถึงกําหนดเรียกคืนเกินกว่าหนึ่งป ี   2,595,816 -

หุ้นกู้เหล่านี้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน

หุ้นกู้เหล่านี้มีข้อจํากัดและเง่ือนไขเกี่ยวกับการรักษาอัตราส่วนทางการเงิน การจ่ายเงินปันผล การลดทุนชําระแล้ว การจํานํา การจํานองสินทรัพย์และการจําหน่าย
สินทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจท่ีสําคัญ

ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมไทยพัฒนา 2
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                 งบการเงินรวม
    2552 2551
          (พันบาท)
ครบกําหนดภายในหน่ึงปี    62,000 62,000
ครบกําหนดหลังจากหน่ึงปี แต่ไม่เกินห้าป ี    217,000 279,000
รวม    279,000 341,000

ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เป็นเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก (ตราเป็นเงินบาท) ซึ่งได้รับการค้ําประกัน
การชําระโดยบริษัท ทั้งน้ี เงินปันผลที่พึงจ่ายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทดังกล่าวคํานวณขึ้นจากอัตราร้อยละของมูลค่าสุทธิต่อหน่วยครั้งล่าสดุตามที่กล่าวไว้ในสัญญาผู้
ถือหน่วยลงทุน

วงเงินกู้ยืมท่ียังไม่ได้ใช้
กลุ่มบริษัทและบริษัทมีวงเงินกู้ยืมที่ยังไม่ได้ใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เป็นจํานวนเงินรวม 3,710  ล้านบาทและ 1,636 ล้านบาท ตามลําดับ (2551: 6,392 ล้านบาท 
และ 2,120 ล้านบาท ตามลําดับ)

18 สํารองการคํ้าประกัน
สํารองการค้ําประกันเป็นการค้ําประกันรายได้ค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่าอาคารสิ่งปลูกสร้างที่บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งให้แก่กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา โดยมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ดังนี้

               งบการเงินรวม               งบการเงินเฉพาะกิจการ
  2552 2551 2552 2551
 (พันบาท)
สํารองการค้ําประกันระยะสั้น  88,930 14,200 44,620 7,124
สํารองการค้ําประกันระยะยาว  106,874 64,540 53,616 32,376
รวม  195,804 78,740 98,236 39,500

รายการเคลื่อนไหวของสํารองการค้ําประกันสําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดังนี้ 

                    งบการเงินรวม               งบการเงินเฉพาะกิจการ
  2552 2551 2552 2551
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม   78,740 - 39,500 -
เพิ่มขึ้น  156,000 78,740 78,270 78,740
ใช้ไป  (38,936) - (19,534) -
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  195,804 78,740 98,236 39,500



20 ทุนเรือนหุ้น
   มูลค่าหุ้น 2552 2551
 ต่อหุ้น จํานวนหุ้น จํานวนเงิน จํานวนหุ้น จํานวนเงิน
 (บาท) (พันหุ้น / พันบาท)   
ทุนจดทะเบียน
ณ วันท่ี 1 มกราคม    
-  หุ้นสามัญ 1 1,580,800 1,580,800 1,580,800 1,580,800
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
-  หุ้นสามัญ 1 1,580,800 1,580,800 1,580,800 1,580,800
       
ทุนที่ออกและชําระแล้ว       
ณ วันท่ี 1 มกราคม   
-  หุ้นสามัญ 1 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
-  หุ้นสามัญ 1 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000

21 ส่วนเกินทุนและสํารอง
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนําค่าหุ้นส่วนเกิน
นี้ตั้งเป็นทุนสํารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนําไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

การตีราคาและการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาและการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที่บันทึกไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น รวมผลสะสมของส่วนเกินจากการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ
การเปลี่ยนแปลงสุทธิในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายจนกระท่ังมีการจําหน่ายเงินลงทุนน้ัน

สํารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสํารอง (“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไร
สุทธิประจําปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองดังกล่าวมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

22 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน
บริษัทและบริษัทย่อยได้นําเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานธุรกิจ รูปแบบหลักในการรายงานส่วนงานธุรกิจพิจารณาจากระบบการบริหาร การจัดการและ
โครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเกณฑ์ในการกําหนดส่วนงาน

ผลได้ (เสีย) สินทรัพย์และหนี้สินตามส่วนงาน รวมรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนงาน หรือที่สามารถปันส่วนให้กับส่วนงานได้อย่างสมเหตุสมผล รายการท่ีไม่
สามารถปันส่วนได้ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ดอกเบี้ยหรือเงินปันผลทั้งส่วนของสินทรัพย์และรายได้ เงินให้กู้ยืมท่ีมีดอกเบี้ย เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยจ่าย และสินทรัพย์และค่า
ใช้จ่ายของกิจการโดยรวม

ส่วนงานธุรกิจ
บริษัทและบริษัทย่อยเสนอส่วนงานธุรกิจที่สําคัญ ดังนี้
ส่วนงาน 1 ส่วนงานโรงแรม
ส่วนงาน 2 ส่วนงานการขายอาหารและไอศกรีม

ส่วนงานภูมิศาสตร์
บริษัทและบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนงานภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว

19 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
                งบการเงินรวม               งบการเงินเฉพาะกิจการ
 หมายเหตุ 2552 2551 2552 2552
 (พันบาท)
เงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุน      
  ในกองทุนรวมค้างจ่าย  4,523 6,554 - -
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์  389,674 400,236 296,467 87,964
ค่าเช่าค้างจ่าย - กองทุนรวม 4 32,500 18,463 36,667 36,667
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  354,878 301,219 71,304 42,416
เจ้าหนี้อื่น  21,918 26,769 17,150 19,712
รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี  45,999 46,826 31,527 36,161
เงินมัดจํา   120,641 114,226 42,499 14,136
เงินประกันผลงาน  278,562 252,011 145,635 99,138
อื่น ๆ  105,761 84,921 52,937 26,188
รวม  1,354,456 1,251,225 694,186 362,382
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ข้อมูลเกี่ยวกับผลได้ (เสีย) และฐานะการเงินตามส่วนงานธุรกิจ

  ส่วนงานการขาย รวมส่วนงาน ตัดรายการ
 ส่วนงานโรงแรม  อาหารและไอศครีม    ที่ดําเนินอยู่ ระหว่างกัน รวม 
 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 
 (ล้านบาท)
รายได้ 3,728 3,363 4,621 4,746 8,349 8,109 (72) (85) 8,277 8,024
ดอกเบี้ยรับ 220 248 1 1 221 249 (209) (245) 12 4
รายได้อื่น 506 639 32 49 538 688 (291) (509) 247 179
รวมรายได้ 4,454 4,250 4,654 4,796 9,108 9,046 (572) (839) 8,536 8,207

ต้นทุนขาย 1,544 1,333 2,368 2,413 3,912 3,746 (72) (85) 3,840 3,661
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 735 707 1,603 1,627 2,338 2,334 (176) (188) 2,162 2,146
ค่าใช้จ่ายอื่น 1,813 1,481 501 515 2,314 1,996 (110) (294) 2,204 1,702
รวมค่าใช้จ่าย 4,092 3,521 4,472 4,555 8,564 8,076 (358) (567) 8,206 7,509

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุน 125 16 - - 125 16 - - 125 16
กําไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย           
   และภาษีเงนิได้ 487 745 182 241 669 986 (214) (272) 455 714
ต้นทุนทางการเงิน (410) (357) (5) (5) (415) (362) 209 245 (206) (117)
ภาษีเงินได้ (95) (118) (55) (81) (150) (199) - - (150) (199)
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี (18) 270 122 155 104 425 (5) (27) 99 398

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 11,452 9,493 771 943 12,223 10,436 19 21 12,242 10,457
รวมสินทรัพย์ 30,867 27,541 1,630 1,852 32,497 29,393 (12,680) (11,752) 19,817 17,641
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23 รายได้อื่น       
                    งบการเงินรวม                 งบการเงินเฉพาะกิจการ
  2552 2551 2552 2551
 (พันบาท) 
ดอกเบี้ยรับ  11,927 3,594 144,751 184,932
รายได้ค่าบริหารจัดการ  57,473 44,092 206,023 166,020
ค่าเช่ารับ  6,501 4,985 4,740 4,740
ตัดจําหน่ายรายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญช ี  114,612 40,943 50,333 13,376
เงินสนับสนุน  10,060 15,793 - -
กําไรจากการตีราคาสินทรัพย์ - สุทธ ิ  - 3,074 - -
อื่น ๆ  58,786 70,031 8,844 4,868
รวม  259,359 182,512 414,691 373,936

24 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน       
                   งบการเงินรวม                  งบการเงินเฉพาะกิจการ
  2552 2551 2552 2551
 (พันบาท) 
ผู้บริหาร       
เงินเดือนและค่าแรง  27,915 26,813 27,915 26,813
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  1,542 1,486 1,542 1,486
อื่น ๆ  14,782 15,542 14,362 15,122
  44,239 43,841 43,819 43,421
พนักงานอ่ืน      
เงินเดือนและค่าแรง  1,201,416 1,168,722 244,183 204,689
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  19,793 15,879 12,480 12,139
อื่น ๆ  551,456 529,024 133,342 124,675
  1,772,665 1,713,625 390,005 341,503
รวม  1,816,904 1,757,466 433,824 383,924

กลุม่บรษิทัได้จดัต้ังกองทนุสาํรองเลีย้งชพีสาํหรบัพนกังานของกลุม่บรษิทับนพืน้ฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเปน็สมาชกิของกองทนุ โดยพนกังานจา่ยเงนิสะสม
ในอัตราร้อยละ 5 ถึง อัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามข้อกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนท่ีได้รับอนุญาต

25 ต้นทุนทางการเงิน       
                   งบการเงินรวม                  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551
 (พันบาท) 
ดอกเบี้ยจ่าย      
   กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4 - - 59,882 51,285
   สถาบันการเงินและเจ้าหนี้หุ้นกู้  257,420 221,281 182,373 190,754
เงินปันผลผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม  14,832 58,097 - -
  272,252 279,378 242,255 242,039
หัก ส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์    (66,137) (161,763) (65,965) (43,439)
สุทธิ  206,115 117,615 176,290 198,600

ค่าใช้จ่ายทางการเงินบันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างในอัตราร้อยละ 3.54 ถึงร้อยละ 4.31 (2251: ร้อยละ 4.14 ถึงร้อยละ 5.25) ต่อปี

26 กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กําไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานสําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 คํานวณจากกําไรสําหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและจํานวนหุ้นสามัญที่ออก
จําหน่ายแล้วระหว่างปีโดยแสดงการคํานวณดังนี้
            งบการเงินรวม                   งบการเงินเฉพาะกิจการ
  2552 2551 2552 2551
 (ล้านบาท / ล้านหุ้น)
กําไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท    53 346 164 490
จํานวนหุ้นสามัญที่ออกจําหน่ายแล้ว  1,350 1,350 1,350 1,350
       
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)  0.04 0.26 0.12 0.36
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27 เงินปันผล
ในการประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรเป็นเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจํานวนเงินทั้ง
สิ้น 135.0 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2552

ในการประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรเป็นเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท เป็นจํานวนเงินทั้ง
สิ้น 175.5 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2551

 
28 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี
วิธีการบันทึกรายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงาน
ในระหว่างไตรมาสท่ีสองของปี 2552 กลุ่มบริษัทได้เปลี่ยนวิธีการบันทึกรายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานจากวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าเป็นเกณฑ์อื่นที่เป็น
ระบบ กล่าวคือ วิธีเส้นตรงปรับด้วยอัตราทบต้นคงที่ต่อปี เนื่องจากผู้บริหารเห็นว่าวิธีการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ที่กลุ่มบริษัทได้รับตลอดอายุสัญญาเช่าของ
สัญญาดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมกว่า กลุ่มบริษัทได้เปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติทางบัญชีดังกล่าวตั้งแต่วันท่ีเริ่มต้นของสัญญาเป็นต้นไป 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวข้างต้นมีดังนี้

        งบการเงินรวม
    2552 2551
                                        (พันบาท)
สิทธิการเช่า (ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า)    
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม  ก่อนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 324,231 364,455
ค่าเช่าจ่ายลดลง (เพิ่มข้ึน) 2,804 (19,370)
กลับรายการบัญชีค่าเช่าค้างจ่ายกับสิทธิการเช่า (25,985) -
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม หลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 301,050 345,085
    
หนี้สินหมุนเวียนอื่น   
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม ก่อนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 1,277,210 949,807
กลับรายการบัญชีคา่เช่าค้างจ่ายกับสิทธิการเช่า (25,985) -
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม หลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 1,251,225 949,807
   
กําไรสะสม   
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม ก่อนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 1,656,529 1,532,986
ค่าเช่าจ่ายลดลง (เพิ่มข้ึน) 2,804 (19,370)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม หลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 1,659,333 1,513,616
    
กําไรสําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม     
กําไรสําหรับปีก่อนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญช ี 53,094 323,823
ค่าเช่าจ่ายลดลง - 22,174
กําไรสําหรับปีหลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญช ี 53,094 345,997
กําไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น (บาท) - 0.02

29 เคร่ืองมือทางการเงิน

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียและจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มี
การถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งกําไรหรือการค้า 

การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนที่สําคัญของธุรกิจของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่าง
ต้นทุนท่ีเกิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง ฝ่ายบริหารได้มีการควบคมุกระบวนการการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มั่นใจ
ว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานและกระแส
เงินสดของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมคีวามเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ียทีเ่กิดจากเงินกู้ยมืระยะส้ันและระยะยาวจากสถาบันการเงิน บรษิทัไม่ได้ใช้เคร่ืองมือทางการเงินเพ่ือจัดการ
กับความเสี่ยงนี้

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ
กลุ่มบริษัทดําเนินธุรกิจหลักเป็นเงินบาท บริษัทไม่มีความเสี่ยงที่เป็นสาระสําคัญจากเงินตราต่างประเทศ

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ
ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือความเส่ียงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชําระหนี้แก่กลุ่มบริษัท ตามเงื่อนไขที่ ตกลงไว้เมื่อครบกําหนด



ฝ่ายบริหารได้กําหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเช่ือดังกล่าวโดยสม่ําเสมอ  โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายท่ีขอ
วงเงินสินเชื่อในระดับหน่ึงๆ ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเช่ือที่เป็นสาระสําคัญ ความเสี่ยงทางด้านสินเช่ือแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการ
เงินแต่ละรายการในงบดุล

ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง
กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท และ
เพื่อทําให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

การกําหนดมูลคา่ยุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษัทกําหนดให้มีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง 
จํานวนเงินท่ีผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือชําระหนี้สินกัน ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนกัน และสามารถต่อรองราคากัน
ได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าและ/หรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมถูกกําหนดโดยวิธตี่อไปนี้ ข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับสมมติฐานในการกําหนดมูลค่ายุติธรรมถูกเปิดเผยในหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินน้ันๆ

มูลค่ายุติธรรมของลูกหน้ีการค้าและลูกหนี้ระยะส้ันอื่นๆ และเจ้าหนี้เป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับราคาที่บันทึกในบัญชี

มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ ซึ่งพิจารณาเพื่อความมุ่งหมายในการเปิดเผยในงบการเงิน คํานวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดใน
อนาคตของเงินต้นและดอกเบ้ีย ซึ่งคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด ณ วันท่ีรายงาน

มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงิน พร้อมทั้งมูลค่าตามบัญชีตามที่ปรากฏในงบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีดังนี้

                 งบการเงินรวม              งบการเงินเฉพาะกิจการ
  มูลค่า มูลค่า มูลค่า มูลค่า
  ยุติธรรม ตามบัญชี ยุติธรรม ตามบัญชี
                            (พันบาท)
ปี 2552       
หุ้นกู้  2,632,293 2,600,000 2,632,293 2,600,000
เงินกู้ยืมระยะยาว  3,506,243 3,727,600 941,342 1,000,000
ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม  283,602 279,000 - -
หนี้สนิภายใต้สัญญาขายฝาก  - - 372,799 366,750
รวม  6,422,138 6,606,600 3,946,434 3,966,750

ปี 2551       
หุ้นกู้  2,797,721 2,800,000 2,797,722 2,800,000
เงินกู้ยืมระยะยาว  528,178 535,800 50,156 50,000
ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม  361,117 341,000 - -
หนี้สินภายใต้สัญญาขายฝาก  - - 474,694 448,250
รวม  3,687,016 3,676,800 3,322,572 3,298,250

การบริหารจัดการส่วนทุน
นโยบายของคณะกรรมการคือการดํารงฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน เจ้าหนี้ และตลาด และเพื่อการดําเนินงานทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องใน
อนาคต คณะกรรมการเฝ้าติดตามผลตอบแทนจากเงินลงทุน และระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

30 สัญญาระยะยาว
สัญญาเช่าระยะยาว
บริษัทย่อย
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2528 บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอร์ท จํากัด (“CHBR”)ได้ทําสัญญาเช่าที่ดิน อาคาร โรงแรมและทรัพย์สินของโรงแรมรถไฟหัวหินกับการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย (รฟท.) เป็นเวลา 30 ปี สิ้นสุดวันที่ 15 มกราคม 2559 สัญญาเช่านี้สามารถต่อสัญญาออกไปได้โดยอัตโนมัติอีก 3 ปี 4 เดือน และมีสิทธิที่จะต่ออายุสัญญา
ได้อีก 2 ครั้ง ๆ ละ 15 ปี CHBR จะต้องจ่ายค่าเช่าตามจํานวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญาเริ่มตั้งแต่วันท่ี 15 มกราคม 2529

ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา CHBR จะต้องโอนกรรมสิทธิในอาคารและส่ิงปลูกสร้างที่ CHBR เป็นผู้จัดหาเพ่ิมเติมรวมท้ังส่วนท่ีติดตั้งเพิ่มเติมให้แก่ รฟท.

สัญญาสิทธิ
บริษัทย่อย
ในเดือนกันยายน 2546 บริษัท บี - อาร์ (ไทยแลนด์) จํากัด (“BRT”) ได้ตกลงทําสัญญาสิทธิกับบริษัท บาสกิ้น-รอบบิ้นส์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (“BRINT”) เป็นระยะ
เวลา 20 ปี เริ่มต้ังแต่วันท่ี 22 กันยายน 2546 BRINT ได้อนุมัติให้ BRT ได้รับสิทธิในการดําเนินการ และเครื่องหมายการค้า ซึ่ง BRT ต้องใช้ในการดําเนินการผลิต จัด
จําหน่าย และ การตลาดของผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ โดย BRT ต้องจ่ายค่าสิทธิและค่าให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคเป็นจํานวนเงินตามท่ีระบุในสัญญา โดยมีสาระสําคัญ
ต่อไปนี้

- เมื่อวันท่ี 12 มิถุนายน 2552 BRT ได้ยกเลิกการทําสัญญาสิทธใินการเป็นผู้จัดจําหน่ายและพัฒนาสินค้าในประเทศกับ BRINT โดยให้มีผลภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 
2552 
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- ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 BRT ได้ตัดจําหน่ายค่าสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า เป็นจํานวนเงิน 23.1 ล้านบาทในงบกําไรขาดทุนรวม

- ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากัด ได้ตัดจําหน่ายเงินมัดจํา สิทธิการเช่า ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์เนื่องจากการยกเลิก
สัญญาดังกล่าว เป็นจํานวนเงิน 18 ล้านบาทในงบกําไรขาดทุนรวม และตั้งค่าเผื่อการปิดสาขา ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 เป็นจํานวนเงิน 3.9 ล้านบาทในงบดุลรวม

เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2546 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากัด (“CRG”) ได้ทําสัญญารับโอนสิทธิภายใต้สัญญาพัฒนา สัญญาสิทธิ และสัญญาเครื่องหมายการค้า
กับบริษัท ฟู้ด โนเวลต้ีส์ จํากัด และบริษัทต่างประเทศแห่งหนึ่ง ซึ่งบริษัทต่างประเทศดังกล่าวได้อนุมัติให้ CRGได้รับสิทธิเครื่องหมายการค้า สิทธปิระโยชน์ สิทธิในการ
พัฒนา สิทธิในการเป็นผู้จัดตั้งและสิทธิในการดําเนินงานร้านขายขนมอบและเคร่ืองดื่มภายใต้ชื่อ “AUNTIE ANNE’S” ตามเงื่อนไขของสัญญา CRG ต้องจ่ายค่า
ธรรมเนียมในการพัฒนา และค่าสิทธิแรกเริ่มสําหรับทุกๆ ร้านค้าท่ีเปิดใหม่  นอกจากน้ี CRG ต้องจ่ายค่าสิทธิและค่าโฆษณาในอัตราร้อยละที่ตกลงกันตามยอดขาย  
สัญญานี้มีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2555

เมื่อวันท่ี 20 มกราคม 2547 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากัด (“CRG”) ได้ทําสัญญารับโอนสิทธิภายใต้สัญญาสิทธิกับบริษัท ไทยแฟรนไชซ่ิง จํากัด และบริษัท 
ดัสกินส์ จํากัด ซึ่งต้ังตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นโดยอนุญาตให้บริษัทเป็นผู้ดําเนินกิจการร้านค้า ภายใต้เครื่องหมายการค้า ‘มิสเตอร์โดนัท’ ในประเทศไทย เพื่อ
เป็นการตอบแทนสิทธิดังกล่าว CRG ตกลงจะจ่ายค่าธรรมเนียมสิทธิเป็นรายเดือนตามอัตราร้อยละที่ระบุในสัญญา สัญญามีผลบังคับใช้จนถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2561

ในเดือนพฤษภาคม 2547 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากัด (“CRG”) ได้ทําสัญญาสิทธิกับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง โดยบริษัทดังกล่าวอนุญาตให้ CRG เป็น
ผู้ดําเนินกิจการร้านค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “พิซซ่า ฮัท” และ “เค เอฟ ซี” สัญญานี้มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 10 ปี นับจากวันท่ีแต่ละร้านภายใต้เครื่องหมายการค้า
ข้างต้นเปิดดําเนินการ CRG สามารถต่ออายุสัญญาสิทธิของแต่ละร้านได้อีก 10 ปี โดยทําหนังสือแจ้งล่วงหน้าก่อนสัญญาหมดอายุ 12 - 18 เดือน  เพื่อเป็นการตอบแทน
สิทธิดังกล่าว CRG ตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามที่ระบุในสัญญา บริษัทต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุไว้ในสัญญา โดยมีสาระสําคัญต่อไปนี้

- ในเดือนสิงหาคม 2547 CRG ได้รับหนังสือแจ้งการโอนสิทธิจากบริษัทในประเทศดังกล่าว ผู้ซึ่งได้มอบหมายการเป็นเจ้าของสิทธิทั้งหมดตามสัญญาข้างต้นให้แก่
บริษัทในประเทศอีกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นผู้รับโอนสทิธิ  การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลบังคับตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2547

- ต่อมาในเดือนเมษายน 2552 CRG ได้ขายสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจภายใต้เครื่องหมายการค้า “พิซซ่า ฮัท” ให้กับบริษัทผู้รับโอนสิทธิ

- ผลจากการทําสัญญาซื้อขายดังกล่าว CRG ตกลงที่จะยกเลิกสัญญาสิทธิภายใต้เครื่องหมายการค้า “พิซซ่า ฮัท” ในเดือนพฤษภาคม 2552 เป็นผลให้บริษัทหยุด
ดําเนินกิจการร้านค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “พิซซ่า ฮัท” ตั้งแต่วันน้ันเป็นต้นมา

ในเดือนพฤศจิกายน 2550 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากัด (“CRG”) ได้ทําสัญญาสิทธิกับบริษัทต่างประเทศเห่งหนึ่ง เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยบริษัทดังกล่าว
อนุญาตให้ CRG ได้รับสิทธิในการพัฒนา สิทธิดําเนินธุรกิจภายใต้ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิเครื่องหมายการค้าและสิทธิในการให้ผู้รับสิทธิต่อดําเนินงานร้านอาหาร
ภายในประเทศไทยภายใต้ชื่อ “ Pepper Lunch” เพื่อเป็นการตอบแทนสิทธิดังกลา่ว CRG ตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามที่ระบุในสัญญา บริษัทต้องปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดและเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญา 

ในเดือนพฤศจิกายน 2551 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากัด (“CRG”) ได้ทําสัญญาสิทธิกับบริษัทต่างประเทศแห่งหนึ่ง เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยบริษัทดังกล่าว
อนุญาตให้ CRG ได้รับสิทธิในการดําเนินธุรกิจภายใต้ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิเครื่องหมายการค้าและสิทธิในการให้ผู้รับสทิธิต่อดําเนินงานร้านค้าภายในประเทศภาย
ใต้ชื่อ “Beard Papa” เพื่อเป็นการตอบแทนสิทธิดังกล่าว CRG ตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามที่ระบุในสัญญา CRG ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดและเง่ือนไขที่ระบุ
ในสัญญา

ในเดือนธันวาคม 2552 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากัด (“CRG”) ได้ทําสัญญาสิทธิเฉพาะสาขากับบริษัทต่างประเทศแห่งหนึ่ง เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยบริษัท
ดังกล่าวอนุญาตให้ CRG ได้รับสิทธิในการดําเนินธุรกิจภายใต้สิทธิเครื่องหมายการค้าภายในประเทศภายใต้ชื่อ “CHABUYA Tonkotsu Ramen CHABUTON” เพื่อ
เป็นการตอบแทนสิทธิดังกล่าว CRG ตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆตามที่ระบุในสัญญา CRG ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา

ในเดือนธันวาคม 2552 บริษัทได้ทําสัญญาสิทธิกับบริษัทต่างประเทศแห่งหนึ่ง เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยบริษัทดังกล่าวอนุญาตให้บริษัทได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการ
พัฒนา สิทธิดําเนินธุรกิจภายใต้ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิเครื่องหมายการค้า เพื่อดําเนินงานร้านค้าภายในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “Cold Stone Creamery” เพื่อ
เป็นการตอบแทนสิทธิดังกล่าว บริษัทตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆตามท่ีระบุในสัญญา บริษัทต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดและเง่ือนไขที่ระบุในสัญญา  

31 ภาระผูกพันที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน       
                    งบการเงินรวม                  งบการเงินเฉพาะกิจการ
  2552 2551 2552 2551
 (พันบาท)
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน       
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้       
ที่ดิน  - 34,300 - 34,300
การก่อสร้างโรงแรม  1,165,762 1,791,636 393,775 1,047,381
รวม  1,165,762 1,825,936 393,775 1,081,681
       
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนินงานและค่าบริการ
ของบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากัด      
ภายในระยะเวลาหนึ่งปี  81,709 96,339 - -
ระยะเวลามากกว่าหนึ่งปีถึงห้าปี  58,204 72,551 - -
ระยะเวลามากกว่าห้าปี  4,037 4,240 - -
รวม  143,950 173,130 - -
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32 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 อนุมัติมติที่สําคัญดังนี้

- อนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2552 จํานวน 0.05 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 67.5 ล้านบาท

- อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะเวลา 3 ปี 7 เดือน จํานวน 1,000 ล้านบาท ในวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2553 โดยมีอัตราดอกเบ้ีย MLR ลบร้อยละ 3 

33 มาตรฐานการบัญชีไทยที่ยังไม่ได้ใช้

กลุ่มบริษัทยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดังต่อไปนี้ ณ วันท่ีรายงาน เนื่องจากยังไม่มีการบังคับใช้  มาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่นี้
กําหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม ในปีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี เรื่อง ปีที่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2552)     การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ฉบับ 47 เดิม) 2554
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  2554

ขณะน้ีผู้บริหารกําลังพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใช้มาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ

34 การจัดประเภทรายการใหม่

รายการในงบการเงินของปี 2551 บางรายการได้จัดประเภทใหม่ให้สอดคล้องกับรายการในงบการเงินของ ปี 2552 ดังนี้

                           2551
 งบการเงินรวม                                            งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ก่อนจัด  หลังจัด ก่อนจัด  หลังจัด
 ประเภท ใหม่ จัดประเภท ใหม่ ประเภท ใหม่ ประเภท ใหม่ จัดประเภท ใหม่ ประเภท ใหม่
                                 (พันบาท)
งบดุล    
สิทธิการเช่า 406,548 (105,497) 301,051 - - -
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 706,665 105,497 812,162 - - -
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 81,786 (78,740) 3,046 39,500 (39,500) -
สาํรองการคํ้าประกันระยะสั้น - 14,200 14,200 - 7,124 7,124
สํารองการค้ําประกันระยะยาว  - 64,540 64,540 - 32,376 32,376
  -   - 
 
การจัดประเภทรายการใหม่นี้ เนื่องจากผู้บริหารเห็นว่ามีความเหมาะสมกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทมากกว่า
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1. ผลการดําเนินงาน

ภาพรวมของผลการดําเนินงาน

ในปี 2552 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 8,436.1 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 264.4 ล้านบาท หรือ 3.2% จากปีก่อน ประกอบด้วย รายได้รวมของธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้น 11.2% 
และรายได้รวมของธุรกิจอาหารลดลง 2.7% บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจําหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ (EBITDA) จํานวน 1,515.8 ล้าน
บาท ลดลงจากปีก่อน 165.1 ล้านบาท หรือ 9.8% และมีกําไรสุทธิ จํานวน 53.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 292.9 ล้านบาท หรือลดลง 84.7%

ในปี 2552 การดําเนินงานของกลุ่มบริษัทยังคงได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก และสถานการณ์การเมืองไทยที่มีความไม่แน่นอน ส่งผลให้จํานวนนักท่องเที่ยว 
และความเช่ือม่ันในการใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลง โดยเฉพาะในช่วง 9 เดือนแรกของปี ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีเปิดโรงแรมเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งโรงแรม คือ โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา (CMBR) ซึ่งเป็นรีสอร์ทระดับ 5 ดาว จํานวน 555 ห้อง ริมหาดวงศ์อมาตย์ พัทยา ซึ่งได้เริ่มเปิดให้บริการบางส่วนตั้งแต่เดือนสิงหาคม 
2552 และได้เปิดให้บริการเต็มโครงการในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 นอกจากน้ี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ (CGCW) เปิดให้บริการเต็มปีในปี 2552 เป็นปี
แรก (เปิดเต็มโครงการต้ังแต่เดือนธันวาคม 2551) ส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมมีรายได้เพิ่มข้ึน ในขณะท่ีธุรกิจอาหารได้ปิดดําเนินงานเครื่องหมายการค้าพิซซ่า ฮัท ตั้งแต่วันที่ 
1 พฤษภาคม 2552 และทยอยปิดสาขาของบาสก้ิน รอบบิ้นส ์ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2552 จนปิดทั้งหมดในวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ส่งผลให้ธุรกิจอาหารมีรายได้ลดลงจาก
ปีก่อน และมีขาดทุนจากการปิดดําเนินงานพิซซ่า ฮัท และบาสกิ้น รอบบิ้นส์ เป็นจํานวนเงินรวมประมาณ 55 ล้านบาท ในปี 2552 

ในด้านของกําไร ผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมือง ส่งผลให้โรงแรมเดิมมียอดขายและกําไรลดลง นอกจากนี้ ในเดือนกันยายน 2551 บริษัทได้นําโรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์ บีชรีสอร์ท สมุย (CSBR) เข้ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในสัดส่วน 25% ทําให้บริษัทมีส่วนแบ่ง
กําไรใน CSBR ลดลง จากเดิม 100% เป็น 25% ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน 2551 เป็นต้นมา นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังได้พิจารณาตั้งสํารองการค้ําประกันรายได้ค่าเช่า
ของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ สมุย ที่ทําไว้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม (รายละเอียดในหัวข้อ “รายการพิเศษ – ขาดทุนจากสํารองการคํ้าประกัน”) เป็นจํานวน 
156 ล้านบาท ส่งผลใหก้ลุ่มบริษัทมีกําไรสุทธิลดลง

ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตามงบกําไรขาดทุนรวม ประจําปี 2552 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 สามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้

 (หน่วย: ล้านบาท) ปี 2552 ปี 2551 เปลี่ยนแปลง
   (ปรับปรุงใหม่) (เพิ่มขึ้น + / ลดลง -)
 จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %
รายได้จากธุรกิจโรงแรม 3,727.8 44.2% 3,363.2 41.2% +364.6 +10.8%
รายได้จากธุรกิจอาหาร 4,549.3 53.9% 4,660.9 57.0% -111.7 -2.4%
รายได้อื่น 159.0 1.9% 147.6 1.8% +11.5 +7.8%
     รวมรายได้ 8,436.1 100.0% 8,171.7 100.0% +264.4 +3.2%
ต้นทุนขาย - ธุรกิจโรงแรม (1,543.5) (41.4%) (1,333.0) (39.6%) +210.5 +15.8%
ต้นทุนขาย - ธุรกิจอาหาร(1) (2,192.9) (48.2%) (2,222.6) (47.7%) -29.7 -1.3%
     รวมต้นทุนขาย(1) (3,736.4) (44.3%) (3,555.6) (43.5%) +180.8 +5.1%
หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (3,200.5) (37.9%) (2,934.0) (35.9%) +266.5 +9.1%
บวก ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 16.6 0.2% (1.2) - +17.8 +1,481.5%
กําไรก่อนค่าเส่ือมราคา ค่าตัดจําหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ (EBITDA) 1,515.8 18.0% 1,680.9 20.6% -165.1 -9.8%
หัก ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย (987.1) (11.7%) (882.5) (10.8%) +104.6 +11.9%
กําไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ (EBIT) 528.7 6.3% 798.4 9.8% -269.7 -33.8%
หัก ต้นทุนทางการเงิน (206.1) (2.5%) (117.6) (1.4%) +88.5 +75.3%
หัก ภาษีเงินได้ (150.4) (1.8%) (199.0) (2.4%) -48.7 -24.5%
หัก กําไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถอืหุ้นส่วนน้อย (45.8) (0.5%) (51.5) (0.6%) -5.7 -11.1%
หัก ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงาน – ลาดพร้าว (70.9) (0.8%) - - +70.9 +100.0%
บวก รายได้จากการตัดจําหน่ายค่าเช่ารับล่วงหน้า –เซ็นทาราแกรนด์ สมุย 100.3 1.2% 26.7 0.3% +73.7 +276.3%
กําไรสุทธิจากการดําเนินงานปกติ 155.8 1.8% 457.0 5.6% -301.2 -65.9%
รายการพิเศษ
หัก ขาดทุนจากการปิดดําเนินงาน – พิซซ่า ฮัท (9.8) (0.1%) (19.0) (0.2%) -9.2 -48.1%
หัก ขาดทุนจากการปิดดําเนินงาน – บาสกิ้น รอบบิ้นส ์ (45.1) (0.5%) - - +45.1 +100.0%
หัก ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ – ธุรกิจโรงแรม - - (15.2) (0.2%) -15.2 -100.0%
หัก ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ (โอนสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
   โรงแรมท่ีลาดพร้าวให้ รฟท.) - - (23.9) (0.3%) -23.9 -100.0%
หัก ขาดทุนจากสํารองการค้ําประกัน (156.0) (1.8%) (78.7) (1.0%) +77.3 +98.1%
บวก กําไรจากการขายเฟอร์นิเจอร์ให้กองทุนรวม - - 8.2 0.1% -8.2 -100.0%
บวก ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในกองทุนรวมตามวิธีส่วนได้เสีย (25% ของขาดทุน
จากสํารองการค้ําประกัน และกําไรจากการประเมินราคาสินทรัพย์) 108.2 1.3% 17.6 0.2% +90.6 +514.6%
กําไรสุทธิ 53.1 0.6% 346.0 4.2% -292.9 -84.7%
กําไรขั้นต้น 4,540.6 54.9% 4,468.5 55.7% +72.1 +1.6%

(1) ต้นทุนขายไม่รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจําหน่ายส่วนที่ปันส่วนเป็นต้นทุนขาย
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 (หน่วย : ล้านบาท)
 โรงแรม ปี 2552 ปี 2551 เพิ่มขึ้น (ลดลง) %

1. โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ (SCGB)*** 799.4 960.2 -160.8 -16.7%
2. โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์รีสอร์ทและวิลลา หัวหิน (SCHH) 530.8 590.9 -60.1 -10.2%
3. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท สมุย (CSBR) 423.0 513.9 -90.9 -17.7%
4. โรงแรมโนโวเทลเซ็นทารา หาดใหญ่ (NCH) 131.7 106.2 +25.5 +24.0%
5. โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์รีสอร์ท (CMS) 30.6 32.9 -2.3 -7.0%
6. โรงแรมเซ็นทาราวิลลา สมุย (CSV) 101.7 115.0 -13.3 -11.6%
7. โรงแรมเซ็นทาราวิลลา ภูเก็ต (CVP) 88.9 82.8 +6.1 +7.4%
8. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา กระบี่ (CKBR) 398.8 442.2 -43.4 -9.8%
9. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ (CGCW)* 1,049.6 519.1 +530.5 +102.2%
10. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา (CMBR)** 173.3 - +173.3 +100.0%

 รวมรายได้ธุรกิจโรงแรม 3,727.8 3,363.2 +364.6 +10.8%

 ปี 2552 ปี 2551 เพิ่มขึ้น (ลดลง) %
อัตราการเข้าพักเฉลี่ย -%* 60.5% 64.2% -3.7% -5.8%
อัตราค่าห้องพักเฉลี่ย – บาท* 3,278 3,367 -89 -2.6%
รายได้เฉลี่ยต่อห้อง (Rev Par) – บาท* 1,983 2,160 -177 -8.2%

* รวมโรงแรมเซ็นทารากะรนรีสอร์ท และโรงแรมเซ็นทารากะตะรีสอร์ท ภูเก็ต ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า
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รายได้จากการขายและบริการ  
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการดําเนินงานหลัก 2 ประเภท ได้แก่ รายได้จากธุรกิจโรงแรม และรายได้จากธุรกิจอาหาร โดยรายได้จากธุรกิจโรงแรมและรายได้จาก
ธุรกิจอาหารในปี 2552 มีสัดส่วน 46 : 54 (ปี 2551: 42 : 58)

รายได้จากธุรกิจโรงแรม
รายได้จากธุรกิจโรงแรมประกอบด้วย 1) รายได้ค่าห้องพัก 2) รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม และ 3) รายได้จากการให้บริการอื่นๆ เช่น การบริการรถรับส่ง การ
บริการซักรีด การบริการสปา ค่าเช่าห้องจัดเลี้ยง เป็นต้น โดยสัดส่วนระหว่างรายได้ทั้ง 3 ประเภท ในปี 2552 เฉลี่ยประมาณ 49 : 40 : 11

อัตราการเข้าพักเฉลี่ย อัตราค่าห้องพักเฉลี่ย รายได้เฉลี่ยต่อห้อง และรายได้จากธุรกิจโรงแรมของบริษัทและบริษัทย่อยแยกตามโรงแรม สรุปได้ดังนี้

* CGCW เปิดให้บริการคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ ห้องประชุม และห้องจัดเลี้ยงในเดือนกรกฎาคม 2550 เปิดให้บริการบางส่วนในส่วนของโรงแรม (soft opening) ใน 
 เดือนพฤษภาคม 2551 และเปิดให้บริการเต็มโครงการ (grand opening) ในเดือนธันวาคม 2551
** CMBR เปิดให้บริการบางส่วน (soft opening) ในเดือนสิงหาคม 2552 และเปิดให้บริการเต็มโครงการ (grand opening) ในเดือนพฤศจิกายน 2552
*** SCGB ปิดห้องพักบางส่วนเพื่อปรับปรุง ในระหว่างเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม 2552 โดยปิดจํานวน 124 ห้อง

รายได้จากธุรกิจโรงแรมมีจํานวน 3,727.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 364.6 ลา้นบาท หรือ 10.8% จากปีก่อน สาเหตุสําคัญเนื่องจาก 

1. โรงแรมใหม่ (New Hotels): รายได้ของโรงแรมใหม่เพิ่มขึ้น 703.8 ล้านบาท (หรือเพิ่มข้ึน 135.6%) ดังนี้ 
• โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ (CGCW) เริ่มเปิดให้บริการโรงแรมบางส่วน (soft opening) ในเดือนพฤษภาคม 2551 และเปิดให้บริการเต็มโครงการ 

(grand opening) ในเดือนธันวาคม 2551 ดังนั้น ปี 2552 จึงเป็นปีแรกที่โรงแรมเปิดให้บริการเต็มโครงการ โดย CGCW มีรายได้เพิ่มข้ึนจํานวน 530.5 ล้าน
บาท หรือเพิ่มข้ึนเท่าตัวจากปทีี่แล้ว

• โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา (CMBR) เริ่มเปิดให้บริการบางส่วนตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2552 และเปิดให้บริการเต็มโครงการในวันที่ 3 
พฤศจิกายน 2552 โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าผู้เข้าพัก ในปี 2552 CMBR มีรายได้จากการให้บริการเป็นจํานวน 173.3 ล้านบาท

2. โรงแรมเดิม (Existing Hotels): รายได้ของโรงแรมเดิมลดลง 339.3 ล้านบาท หรือ 11.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ 
 โลก และสถานการณ์การเมืองไทยในปัจจุบัน ส่งผลให้จํานวนนักท่องเที่ยวลดลง โดยในปี 2552 โรงแรมเดิมมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยเท่ากับ 62.8% ลดลง 4.1%  
 จากปีที่แล้ว ในขณะที่มีอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยลดลง 2.4% ทั้งนี้ โรงแรมที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าว ได้แก่ โรงแรมที่กรุงเทพ หัวหิน และสมุย นอกจากนี้ 
 โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพ มีการปิดห้องพักบางส่วนเพื่อปรับปรุง ในระหว่างเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม โดยปิดจํานวน 124 ห้อง

รายได้จากธุรกจิอาหาร
รายได้จากธุรกิจอาหารประกอบด้วยรายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่มภายใต้เครื่องหมายการค้าเคเอฟซี มิสเตอร์โดนัท อานตี้แอนส์ บาสกิ้น ร้อบบิ้นส์ พิซซ่า ฮัท 
เป็บเปอร์ลันช์ และเบียร์ดปาปา รายได้จากธุรกิจอาหารของแต่ละเครื่องหมายการค้า และอัตราการเติบโตของรายได้ แสดงได้ดังนี้



อัตราการเติบโตของรายได้ ปี 2552

Total System Sales (TSS) Growth -2.4%
Same Store Sales (SSS) Growth -4.5%

 (หน่วย : ล้านบาท)
 เครื่องหมายการค้า ปี 2552 ปี 2551 เพิ่มขึ้น (ลดลง) %

1. เคเอฟซี 2,652.7 2,605.5 +47.2 +1.8%
2. มิสเตอร์ โดนัท 1,186.5 1,154.3 +32.2 +2.8%
3. อานต้ีแอนส์ 389.1 358.7 +30.4 +8.5%
4. บาสกิ้น ร้อบบ้ินส์* 82.6 123.4 -40.8 -33.1%
5. พิซซ่าฮัท** 94.7 313.3 -218.6 -69.8%
6. เป็บเปอร์ลันช์ 57.3 37.7 +19.6 +52.0%
7. เบียร์ดปาปา 12.1 - +12.1 +100.0%
8. รายได้จากการขายอื่นๆ 74.3 68.0 +6.3 +9.3%

 รวมรายได้ธุรกิจอาหาร 4,549.3 4,660.9 -111.6 -2.4%

* ทยอยปิดการดําเนินงานบาสก้ิน ร้อบบิ้นส์ ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2552 และปิดทั้งหมดในวันท่ี 31 ธันวาคม 2552
** ปดิการดําเนินงานพิซซ่า ฮัท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2552

 
 เครื่องหมายการค้า ปี 2552 ปี 2551 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
1. เคเอฟซี 154 151 +9 / -6 
2. มิสเตอร์ โดนัท 232 209 +31 / -8 
3. อานต้ีแอนส์ 86 86 +12 / -12 
4. บาสกิ้น ร้อบบ้ินส์ - 37 +0 / -37 
5. พิซซ่าฮัท - 25 +0 / -25 
6. เป็บเปอร์ลันช์ 4 3 +2 / -1 
7. เบียร์ดปาปา 2 - +2 / -0 

 รวม 478 511 +56 / -89 
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จํานวนสาขาของแต่ละเครื่องหมายการค้า ณ สิ้นปี 2552 และ 2551 เป็นดังนี้

รายได้จากธุรกิจอาหารมีจํานวน 4,549.3 ล้านบาท ลดลง 111.6 ล้านบาท หรือ 2.4% จากปีก่อน สาเหตุหลักเนื่องจาก การปิดดําเนินงานเครื่องหมายการค้าพิซซ่า 
ฮัท ตั้งแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2552 ส่งผลให้รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่มลดลงจากปีก่อน 218.6 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หากไม่รวมเครื่องหมายการค้า
พิซซ่า ฮัท รายได้ของธุรกิจอาหารเพิ่มขึ้น 2.5% และมีอัตราการเติบโตของยอดขายของสาขาเดิม (Same-Store-Sales Growth) ลดลง 4.5% เนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยลบด้านภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และสถานการณ์ด้านการเมืองที่ยังคงมีความไม่แน่นอน ส่งผลให้ความเช่ือมั่นในการใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลง

ณ สิ้นปี 2552 ธุรกิจอาหารมีจํานวนสาขาท้ังสิ้น 478 สาขา จํานวนสาขาลดลงสุทธิ 33 สาขา (จาก 511 สาขา ณ สิ้นปี 2551) ประกอบด้วย การเปิดสาขาใหม่ 56 
สาขา การปิดสาขาพิซซ่า ฮัท 25 สาขา การปิดสาขาบาสก้ิน รอบบิ้นส์ 37 สาขา และการปิดสาขาของเครื่องหมายการค้าอื่น 27 สาขา

ทั้งนี้ ในปี 2552 ธุรกิจอาหารได้ปิดดําเนินงาน 2 เครื่องหมายการค้า คอื พิซซ่า ฮัท และบาสกิ้น รอบบิ้นส์ โดยพิซซ่า ฮัทมีผลตั้งแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2552 และ
บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์กรุ๊ป จํากัด (“CRG”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้บันทึกขาดทุนจากการปิดดําเนินงานและขายสินทรัพย์ภายใต้เครื่องหมายการค้าพิซซ่า ฮัท 
เพิ่มเติมเป็นจํานวนประมาณ 10 ล้านบาท สําหรับบาสกิ้น รอบบิ้นส์ CRG ได้ทยอยปิดสาขาของบาสกิ้น รอบบิ้นส์ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2552 และปิดดําเนินงานทั้งหมด
ในวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ทําให้มีขาดทุนจากการปิดการดําเนินงาน และขาดทุนจากการตั้งสํารองการด้อยค่าของสินทรัพย์ เป็นจํานวนเงินรวมประมาณ 45 ล้าน
บาท อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2552 CRG ได้เริ่มดําเนินงาน “เบียร์ดปาปา” ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าใหม่ ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 2552 ที่ผ่านมา โดยในปัจจุบันมี
จํานวนสาขาของเบียร์ดปาปา 2 สาขา นอกจากน้ี CRG เตรียมเปิดสาขาภายใต้เครื่องหมายการค้าใหม่อีก 3 เครื่องหมายการค้า ในไตรมาส 1 ป ี2553 โดย CRG ได้
ลงนามในสัญญาสิทธิกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวแล้ว 2 ราย ในเดือนธันวาคม 2552 

รายได้อื่น
รายได้อื่นประกอบด้วย รายได้ค่าบริหารโรงแรม รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ รายได้จากเงินสนับสนุนทางการตลาด เป็นต้น โดยรายได้ค่าบริหารโรงแรม ได้แก่ ราย
ได้จากการบริหารโรงแรมของบุคคลอื่น ซึ่งว่าจ้างให้บริษัทเข้าบริหารงานภายใต้สัญญาบริหารโรงแรม (Hotel Management Agreement) โดยปัจจุบันมีโรงแรม
ที่ดําเนินงานภายใต้สัญญาบริหารโรงแรมนี้ เป็นจํานวน 10 โรงแรม

ต้นทุนขายและกําไรข้ันต้น
ในปี 2552 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายจํานวน 3,736.4 ล้านบาท (ปี 2551: 3,555.6 ล้านบาท) โดยคิดเป็นอัตรากําไรขั้นต้น 54.9% (ปี 2551: 55.7%) โดย
สามารถแยกแสดงตามธุรกิจหลักได้ดังนี้



      ประเภทธุรกิจ ปี 2552 ปี 2551 % เปลี่ยนแปลง
 ต้นทุนขาย กําไรขั้นต้น อัตรากําไร ต้นทุนขาย กําไรขั้นต้น อัตรากําไร ของต้นทุนขาย
 (ล้านบาท) (ล้านบาท) ขั้นต้น (ล้านบาท) (ล้านบาท) ขั้นต้น
   (%)   (%)
ธุรกิจโรงแรม 1,543.5 2,184.3 58.6% 1,333.0 2,030.2 60.4% +15.8%
ธุรกิจอาหาร 2,192.9 2,356.3 51.8% 2,222.6 2,438.3 52.3% -1.3%
   รวม* 3,736.4 4,540.6 54.9% 3,555.6 4,468.5 55.7% +5.1%

*หมายเหตุ: ต้นทุนขายและกําไรขั้นต้นไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายส่วนที่ปันส่วนเป็นต้นทุนขาย
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ธุรกิจโรงแรม
ในปี 2552 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายจากธุรกิจโรงแรมจํานวน 1,543.5 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนทางตรง เช่น ต้นทุนการให้บริการห้องพัก ต้นทุน
อาหารและเครื่องด่ืม เงินเดือนและสวัสดิการพนักงานของแผนกที่เกี่ยวข้อง ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เป็นต้น โดยเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ คิดเป็นอัตรากําไรขั้นต้น 58.6% 
ของรายได้จากการขายและบริการ (ปี 2551: 60.4%) อัตรากําไรขั้นต้นลดลงจากปีก่อน สาเหตุหลักเนื่องจาก โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา ยังอยู่
ในช่วงเริ่มต้นของการบริหารงาน โดยเพิ่งเริ่มเปิดให้บริการเต็มโครงการในเดือนพฤศจิกายน 2552 จึงทําให้มีอัตรากําไรขั้นต้นต่ํากว่าเป้าหมาย

ธุรกิจอาหาร
ในปี 2552 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายจากธุรกิจอาหารจํานวน 2,192.9 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนทางตรง เช่น ต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม เงินเดือน
และสวัสดิการพนักงานของแผนกที่เกี่ยวข้อง ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เป็นต้น  โดยคิดเป็นอัตรากําไรขั้นต้น 51.8% ของรายได้จากการขาย (ปี 2551: 52.3%) อัตรากําไร
ขั้นต้นลดลงจากปีก่อน สาเหตุหลักเนื่องจาก ราคาวัตถุดิบปรับตัวเพิ่มข้ึน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พยายามหามาตรการการควบคุมต้นทุนสินค้า เพื่อบรรเทาภาระ
ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น ซึ่งได้แก่ การเจรจากับผู้ขายวัตถุดิบ การปรับเปลี่ยนภาชนะบรรจุสินค้าเพื่อลดการใช้วัสดุที่ไม่จําเป็น การปรับรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ 
และการกําหนดราคาของผลิตภัณฑ์ใหม่ใหเ้หมาะสม รวมถึงการควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ปันส่วนเข้าต้นทุนขาย) เป็นต้น
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  
 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ได้แก่ เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน ค่าบริหารโรงแรม ค่าเช่า ค่าบริการการใช้บัตรเครดิต ค่าสิทธิ์เคร่ืองหมายการค้า เป็นต้น โดย
ในปี 2552 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมจํานวน 3,200.5 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 266.5 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึน 9.1% โดยเมื่อเปรียบเทียบ
กับรายได้รวม คิดเป็น 37.9% ของรายได้รวม (ปี 2551: 35.9%) อัตราค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มข้ึนจากปีก่อน มีสาเหตุหลักเนื่องจาก โรงแรมเซ็นทารา 
แกรนด์ มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา ซึ่งเริ่มเปิดให้บริการประมาณปลายปี 2552 มีค่าใช้จ่ายก่อนเริ่มดําเนินงาน และยังมีรายได้ไม่เต็มท่ี ส่งผลให้ มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหารต่อรายได้รวมค่อนข้างสูง นอกจากนี้ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์บีชรีสอร์ท สมุย ซึ่งได้เข้าทําสัญญาเช่าช่วงที่ดินและอาคารกับกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ ในเดือนกันยายน 2551 ที่ผ่านมา มีค่าเช่าจ่ายเพ่ิมขึ้นประมาณ 182 ล้านบาท (สัญญาเช่าเริ่มปลายเดือนกันยายน 2551)

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายของบริษัทและบริษัทย่อยสําหรับปี 2552 มีจํานวน 987.1 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 104.6 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึน 11.9% จากปีก่อน โดยเมื่อ
เปรียบเทียบกับรายได้รวม คิดเป็น 11.7% ของรายได้รวม (ปี 2551: 10.8%) ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายเพิ่มข้ึนจากปีก่อน เนื่องจาก ค่าเสื่อมราคาของโรงแรม
ใหม่ ซึ่งได้แก่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา ซึ่งเริ่มเปิดให้บริการเต็มโครงการในเดือนพฤศจิกายน 2552 และโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล
เวิลด์ ซึ่งเปิดให้บริการเต็มปีในปี 2552 เป็นปีแรก (เปิดเต็มโครงการธันวาคม 2551)

รายการพิเศษ - ขาดทุนจากสํารองการคํ้าประกัน
สํารองการค้ําประกันเป็นการคํ้าประกันรายได้ค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่าอาคารสิ่งปลูกสร้างโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย ที่บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง
ให้แก่กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (CTARAF) เป็นระยะเวลา 4 ปี (สิ้นสุดในปี 2555) โดยในปี 2552 โรงแรมเซ็นทา
ราแกรนด์ สมุย ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ทั้งด้านภาวะเศรษฐกิจโลก และการเมืองในประเทศที่ยังคงมีความไม่แน่นอน ทําให้รายได้จากการประกอบธุรกิจ
โรงแรมไม่เป็นไปตามท่ีคาดหมาย และส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยต้องจ่ายเงินคํ้าประกันรายได้ค่าเช่าเพิ่มข้ึนจากท่ีเคยประมาณการไว้ ดังนั้น ในไตรมาส 3/2552 
บริษัทและบริษัทย่อยจึงได้พิจารณาต้ังสํารองการค้ําประกันดังกล่าวเพิ่มเติมเป็นจํานวน 156 ล้านบาท โดยเมื่อหักส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของ
รายการดังกล่าว (25%) ทําให้บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนเพิ่มขึ้นสุทธิเป็นจํานวน 117 ล้านบาท

กําไรก่อนค่าเส่ือมราคา ค่าตัดจําหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ (EBITDA) และกําไรสุทธิ
ในปี 2552 บริษัทและบริษัทย่อยมี EBITDA จํานวน 1,515.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 165.1 ล้านบาท หรือ 9.8% โดยมีสัดส่วน EBITDA ต่อรายได้รวมเท่ากับ 
18.0% ลดลงจากปีที่แล้ว ซึ่งเท่ากับ 20.6% สาเหตุหลักเนื่องจาก 

•  รายได้ของโรงแรมเดิมลดลง ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ วิกฤตเศรษฐกิจโลก และสถานการณ์การเมืองไทยที่ยังคงมีความไม่แน่นอน ทําให้
จํานวนนักท่องเที่ยวลดลง นอกจากนี้ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพ มีการปิดห้องพักบางส่วนเพื่อปรับปรุง ทําให้รายได้ลดลง และส่งผลให้มีกําไร
ลดลง

•  โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์บีชรีสอร์ท สมุย ได้เข้าทําสัญญาเช่าช่วงที่ดินและอาคารจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2551 ทําให้มีค่าเช่าจ่าย
เป็นจํานวนข้ันตํ่า 225 ล้านบาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ประมาณ 182 ล้านบาท

•  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา (CMBR) ซึ่งเปิดให้บริการบางส่วนตั้งแต่เดือนสิงหาคม และเปิดให้บริการเต็มโครงการในพฤศจิกายน 2552 มี
ค่าใช้จ่ายก่อนเริ่มดําเนินงาน และขาดทุนจากการดําเนินงาน (ก่อนค่าเสื่อมราคา) เป็นจํานวนรวมประมาณ 19 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทคาดว่า ผลการดําเนินงาน
ของ CMBR จะปรับตัวดีขึ้น และเป็นไปตามเป้าหมายหลังเปิดให้บริการเต็มโครงการ

•  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ไอร์แลนด์รีสอร์ทแอนด์สปา มัลดีฟส์ ซึ่งเป็นบริษัทร่วม (บริษัทถือหุ้น 25%) ได้เปิดให้บริการตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน 2552 มีค่าใช้
จ่ายก่อนเริ่มดําเนินงาน และขาดทุนจากการดําเนินงาน ซึ่งบริษัทได้รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิในเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวเป็นจํานวน 33.6 ล้านบาท ในปี 2552



                       สินทรัพย์ 31 ธ.ค. 2552 31 ธ.ค. 2551
  (ปรับปรุงใหม่)
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และซอฟท์แวร์ – สุทธิ    
   - ธุรกิจโรงแรม 14,789.9 12,917.9
   - ธุรกิจอาหาร 803.4 951.1
        รวม 15,593.3 13,869.0
สิทธิการเช่า – สุทธิ  
   - ธุรกิจโรงแรม 504.9 225.3
   - ธุรกิจอาหาร 58.4 75.7
        รวม 563.3 301.0

  รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซอฟท์แวร์ และสิทธิการเช่า - สทุธิ 16,156.6 14,170.0

                     31 ธ.ค. 2552                 31 ธ.ค. 2551
  ล้านบาท % ล้านบาท %

ภายในวันท่ีครบกําหนดชําระ 218.6 69.5% 173.3 63.6%
เกินวันครบกําหนดชําระ    
    น้อยกว่า 3 เดือน 79.6 25.3% 74.1 27.2%
    3-6 เดือน 7.3 2.3% 13.6 5.0%
    6-12 เดือน 3.3 1.0% 5.7 2.1%
    มากกว่า 12 เดือน 5.9 1.9% 5.8 2.1%
รวม 314.7 100.0% 272.5 100.0%
หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (4.7)  (5.3) 
   ลูกหน้ีการค้า – สุทธิ 310.0  267.2 

ในด้านของกําไรสุทธิ ในปี 2552 บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานปกติ จํานวน 155.8 ล้านบาท ลดลงจากปกี่อน 301.2 ล้านบาท หรือ 65.9% ดัง
เหตุผลข้างต้น ทั้งน้ี เมื่อหักรายการพิเศษต่างๆ (รายละเอียดตามตารางแรก) บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิทั้งสิ้น 53.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 292.9 ล้าน
บาท หรือลดลง 84.7%
ทั้งนี้ จากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองที่ยังคงมีความไม่แน่นอนในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทได้พยายามหามาตรการต่างๆ เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย เช่น 
การเจรจากับผู้ขาย การใช้สาธารณูปโภคอย่างประหยัด การบริหารและควบคุมค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีแผนในการหารายได้เพิ่ม โดยมุ่งเน้นการขยาย
ธุรกิจบริหารโรงแรมให้มากขึ้น โดยนับตั้งแต่ต้นปี 2552 บริษัทได้รับบริหารโรงแรมเพิ่มอีกเกือบ 10 แห่ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในส่วนของธุรกิจอาหาร ก็ยัง
คงเน้นกลยุทธ์ในการขยายสาขาและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

2. ฐานะการเงิน
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจํานวน 19,817 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปี 2551 จํานวน 2,175.7 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึน 12.3% ส่วน
ใหญ่เนื่องจากการลงทุนเพ่ิมเติมในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ในโครงการโรงแรมใหม่ ได้แก่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา และโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท ภูเก็ต นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการลงทุนเพิ่มเติมในท่ีดิน อาคาร 
และอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงโรงแรมเดิม และขยายสาขาสําหรับธุรกิจอาหาร ซึ่งมีการเปิดสาขาเพ่ิมข้ึนภายใต้ทุกเครื่องหมายการค้ารวม 56 สาขาในปี 2552
ทั้งนี้ สินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีสาระสําคัญมีดังนี้

ลูกหนี้การค้า
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้า-สุทธิจํานวน 310 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปี 2551 จํานวน 42.8 ล้านบาท หรือประมาณ 16% 
เนื่องจาก ลูกหนี้การค้าของโรงแรมใหม่ บริษัทและบริษัทย่อยมีระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉลี่ยประมาณ 30 วัน (ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยคํานวณโดยไม่รวมยอดขาย
ของ CRG เนื่องจาก ยอดขายเกือบทั้งหมดของ CRG เป็นการขายเงินสด) ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายการให้สินเช่ือของบริษัทและบริษัทย่อย คือ 15-30 
วัน โดยมีรายละเอียดตารางแยกวิเคราะห์อายุลูกหนี้ ดังนี้
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ลูกหนี้การค้าเป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ครบกําหนดชําระ ร้อยละ 69.5 และเป็นลูกหนี้ที่ครบกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือนร้อยละ 25.3 โดยบริษัทและ
บริษัทย่อยมีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งวิเคราะห์จากประวัติการชําระหนี้และคาดการณ์เกี่ยวกับการชําระหนี้ในอนาคตของลูกค้า และได้พิจารณาต้ัง
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจํานวนทั้งสิ้น 4.7 ล้านบาท สําหรับลูกหนี้การค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2552 ซึ่งคาดว่าเพียงพอตามจํานวนหน้ีที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้
ไม่ได้

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซอฟท์แวร์ และสิทธิการเช่า – สุทธิ
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และซอฟท์แวร์ – สุทธิ จํานวน 15,593 ล้านบาท (ปี 2551: 13,869 ล้านบาท) และมีสิทธิ
การเช่า – สุทธิจํานวน 563 ล้านบาท (ปี 2551: 301 ล้านบาท) ซึ่งสามารถแสดงแยกท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซอฟท์แวร์ และสิทธิการเช่าตามประเภทธุรกิจได้ดังนี้

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และซอฟท์แวร์ เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2551 จํานวน 1,724.3 ล้านบาท หรือประมาณ 12% เนื่องจากเหตุผลต่างๆ ดังนี้
1. ลงทุนในโครงการโรงแรมใหม่ รวมประมาณ 2,160 ล้านบาท ได้แก่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ (135 ล้านบาท) 

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา (1,520 ล้านบาท) และโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท ภูเก็ต (505 ล้านบาท) และมีดอกเบี้ยท่ีบันทึกเป็นต้น
ทุนค่าก่อสร้างในปี 2552 เป็นจํานวนประมาณ 66 ล้านบาท

2. ปรับปรุงโรงแรมเดิม รวมประมาณ 274 ล้านบาท ส่วนใหญ่ได้แก่ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพ
3. ขยายสาขาของธุรกิจอาหาร (เปิดเพิ่มอีก 56 สาขาจากส้ินปี 2551) รวมประมาณ 245 ล้านบาท
4. ลดลงจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายรวม 937 ล้านบาท



ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2549  ผู้ถือหุ้นได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับทุนจดทะเบียน ดังต่อไปนี้
1. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท อันเป็นผลให้จํานวนหุ้นท่ีออกเสนอขายแล้วทั้งหมดของบริษัทเพิ่มขึ้น

จากเดิมจํานวน 180 ล้านหุ้น เป็นจํานวน 900 ล้านหุ้น
2. อนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 900 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 1,580.8 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่

จํานวน 680.8 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
3. อนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

3.1. จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 450 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน 
3.2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 170 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1  บาทเพื่อเสนอขายแก่ประชาชนท่ัวไป
3.3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 60.8 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1  บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ

บริษัท

ในเดือนสิงหาคม 2549 บริษัทได้รับเงินจากการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 450 ล้านหุ้น เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน เป็นจํานวนเงินท้ังสิ้น 720 ล้านบาท 
(เสนอขายในราคาหุ้นละ 1.60 บาท) และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์จาก 900 ล้านบาทเป็น 1,350 ล้านบาทเม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม 2549

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.31 เท่า และ 0.97 เท่า ตามลําดับ ซึ่ง
เป็นการจัดโครงสร้างทางการเงินที่ยังคงอยู่ในข้อกําหนดตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืม (Covenant) โดยแหล่งที่มาของเงินทุนส่วนหน่ึงมาจากกระแสเงินสดจาก
การดําเนินงานของบริษัท และจากการกู้ยืม

4. กระแสเงินสดและการดํารงอัตราส่วนสภาพคล่อง

กระแสเงินสด 
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายละเอียดกระแสเงินสดจากกิจกรรมต่าง ๆ สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ดังต่อไปนี้

                                                    (หน่วย : ล้านบาท)
 2552 2551 % เปลี่ยนแปลง
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,308.8 1,256.2 +4.2%
- กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (2,888.9) (1,248.2) +131.4%
- กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 1,609.6 (35.5) +4,634.1%
                         สุทธิ 29.5 (27.5) 

สิทธิการเช่าเพิ่มข้ึนจากส้ินปี 2551 จํานวน 262.3 ล้านบาท หรือประมาณ 87% สาเหตุใหญ่เนื่องจาก ในปี 2552 บริษทัได้ทําสัญญาเช่าช่วงที่ดินและอาคารโรงแรม
โซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพ เป็นระยะเวลา 20 ปี (สิ้นสุดวันที่ 18 ธันวาคม 2571) และบันทึกค่าสิทธิเช่าช่วงและค่าเช่ารายปีเป็นสิทธิการเช่า เป็นจํานวน 361 
ล้านบาท

3. แหล่งที่มาของเงินทุน

หนี้สิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมจํานวน 13,540.4 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปี 2551 จํานวน 2,331.7 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึน 20.8% โดย
ส่วนใหญ่เพิ่มข้ึนจาก การเบิกเงินกู้ระยะยาวของโครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ และโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา จากธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศ เป็นจํานวน 2,300 ล้านบาท และ 500 ล้านบาท ตามลําดับ

นอกจากนี้ ในระหว่างปี บริษัทได้ไถ่ถอนหุ้นกู้จํานวน 2,800 ล้านบาท ซึ่งครบกําหนดชําระในเดือนกุมภาพันธ์ และมิถุนายน 2552 และได้ออกหุ้นกู้ใหม่ ซึ่งเป็นหุ้นกู้
ระยะยาว ครบกําหนดในปี 2554 และ 2555 เป็นจํานวน 1,000 ล้านบาท และ 1,600 ล้านบาท ตามลําดับ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย รายละเอียดดังต่อไปนี้

                                         ประเภทเงินกู้ วงเงิน ยอดเบิกใช้ อัตราดอกเบี้ย
 (ล้านบาท) (ล้านบาท)

1.  เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน   
- เงินเบิกเกินบัญชี 710.0 99.5 MOR
- เงินกู้ยืมระยะสั้น 1,550.0 1,550.0 1.65% ถึง 2.20%
- เงินกู้ยืมระยะยาว* 6,410.0 3,727.6 อัตราเงินฝากประจํา 3 เดือน +
   2.5% ถึง MLR -1%
2. หุ้นกู้ – สุทธิ**  2,595.8 4.00% - 4.55%
3. หน้ีสินภายใต้รายการส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม  279.0 MLR – 1%

รวม  8,251.9 

* เพื่อใช้ในโครงการของ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา กระบ่ี (CKBR) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ (CGCW) โรงแรม 
 เซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา (CMBR) และโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท ภูเก็ต (CPBR)
** สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชีจํานวน 4.2 ล้านบาท
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กิจกรรมดําเนินงาน 
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 มีจํานวน 1,308.8 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 4.2%

กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อยสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 มีจํานวน 2,888.9 ล้านบาท ส่วนใหญ่เพื่อก่อสร้างโรงแรมใหม่ 
ปรับปรุงโรงแรมเดิม และขยายสาขาธุรกิจอาหาร

กิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสําหรับปีสิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 มีจํานวน 1,609.6 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการกู้ยืมเงินจาก
สถาบันการเงิน จ่ายคืนหุ้นกู้เดิมที่ครบกําหนด และออกหุ้นกู้ใหม่ และการจ่ายดอกเบี้ย

การดํารงอัตราส่วนสภาพคล่อง
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.35 เท่า และ 0.20 เท่า ตามลําดับ อัตราส่วนสภาพคล่องเพ่ิมขึ้น
จากปี 2551 สาเหตุหลักเนื่องจาก การชําระคืนเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน และชําระคืนหุ้นกู้ที่ครบกําหนดในเดือนกุมภาพันธ์ และมิถุนายน 2552 จํานวน 
2,800 ล้านบาท โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนประเภทการกู้ยืมเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวแทน เมื่อพิจารณาอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายชําระภาระผูกพันและ
ดอกเบี้ย (Debt Service Coverage Ratio) ของบริษัทและบริษัทย่อยสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งเท่ากับ 2.32 เท่า (ปี 2551: 3.29 เท่า) บริษัท
และบริษัทย่อยยังคงมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะชําระภาระผูกพันและดอกเบี้ยได้ นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังมีเงินกู้ยืมระยะยาวท่ียังไม่ได้เบิกใช้อีกจํานวน 
3,100 ล้านบาท ซึ่งเป็นของโครงการเซ็นทาราแกรนด์ พัทยา และภูเก็ต
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บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
ทุนชําระแล้ว 1,350 ล้านบาทททุุนชนชาาระระแลแลวว 1 1 3,3, 5050 ล ลาานบนบาทาท

โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯโโรโรโรงแงแงแรมรมรมโซโซโซโซฟิฟิฟฟเทเทเทลเลเลเซ็ซ็ซซนทนทนทาราราราแาแาแกรกรกรนดนดนด กรกรกรงงุงุุ เทเทเทพฯพฯพฯ
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท 

พัทยา

โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์
รีสอร์ทและวิลลา หัวหิน

บจ.เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอร์ท
ทุนชําระแล้ว 185 ล้านบาท

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท สมุย

บจ.เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์
ทุนชําระแล้ว 1.25 ล้านบาท

โรงแรมเซ็นทาราวิลลา สมุย

บจ.เซ็นทรัลสมุยวิลเลจ
ทุนชําระแล้ว 220 ล้านบาท

โรงแรมเซ็นทาราวิลลา ภูเก็ต

บจ.เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ
ทุนชําระแล้ว 150 ล้านบาท

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและ
วิลลา กระบี่

บจ.เซ็นทรัลกระบี่เบย์รีสอร์ท
ทุนชําระแล้ว 500 ล้านบาท

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอก
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

บจ.โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์
ทุนชําระแล้ว 1,000 ล้านบาท

บจ.โรงแรมเซ็นทรัลเกาะกูด
ทุนชําระแล้ว 120 ล้านบาท

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท ภูเก็ต*

*โครงการในอนาคต

บจ.เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท
ทุนชําระแล้ว 250 ล้านบาท

บจ. เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเม้นท์
ทุนชําระแล้ว 1,000 ล้านบาท

โรงแรมโนโวเทลเซ็นทารา หาดใหญ่

บจ. โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา
ทุนชําระแล้ว 580 ล้านบาท

โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์รีสอร์ท

บจ. โรงแรมเซ็นทรัลแม่สอดฮิลล์
ทุนชําระแล้ว 190 ล้านบาท

โรงแรมเซ็นทารากะรนรีสอร์ท ภูเก็ต

บจ. โรงแรมกะรนภูเก็ต
ทุนชําระแล้ว 520 ล้านบาท

โรงแรมเซ็นทารากะตะรีสอร์ท ภูเก็ต

บจ. โรงแรมกะตะภูเก็ต
ทุนชําระแล้ว 120 ล้านบาท

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ไอร์แลนด์
รีสอร์ทและสปา  มัลดีฟส์

Regent Maldives Pvt.Ltd.
ทุนชําระแล้ว 14 ล้านเหรียญสหรัฐ

บจ. เซ็นทาราอินเตอร์เนช่ันแนลแมเนจเม้นท์
ทุนชําระแล้ว 150 ล้านบาท

บจ. เซ็นทรัลบริการซักรีด
ทุนชําระแล้ว 5.9 ล้านบาท

100 %

34.6 %
(ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 50%)

50 %

25 %

100 %

100 %

98.4 %

100 %

63.9 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %
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*โครงการในอนาคต

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
ทุนชําระแล้ว 1,350 ล้านบาทททุุนชนชาาระระแลแลวว 1 1 3,3, 5050 ล ลาานบนบาทาท

โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯโโรโรโรงแงแงแรมรมรมโโซโซโซฟิฟิฟฟเทเทเทลเลเลเซ็็ซซนทนทนทาราราราแาแาแกรกรกรนดนดนด  กรกรกรงงุงุ เทเทเทพฯพฯพฯ
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท 

พัทยา

บจ.ทริปเปิลไนน์ เดคคอร์
ทุนชําระแล้ว 0.25  ล้านบาท

บจ. เอส.พี.เรียลตี้ ลันตา บีช
ทุนชําระแล้ว  0.25  ล้านบาท

บจ. เอส.พี.เรียลตี้ หาดฝรั่ง รีสอร์ท
ทุนชําระแล้ว  22.125  ล้านบาท

บจ. เอส.พี.เรียลตี้ พัทยา บีช 
ทุนชําระแล้ว 80  ล้านบาท

100 %

100 %
100 %

100 %

25.3 %

100 %

100 %

23.9 %
กองทุนรวมไทยพัฒนา 2
มูลค่ากองทุน 815 ล้านบาท

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
มูลค่ากองทุน 3,200 ล้านบาท

บจ. เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป
ทุนชําระแล้ว 620 ล้านบาท

%%%
บจ. บี- อาร์ (ไทยแลนด์)
ทุนชําระแล้ว 150 ล้านบาท
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 (หน่วย : ล้านบาท)

  % การถือหุ้น                  ปี 2552                          ปี 2551                       ปี 2550
ธุรกิจ  ปัจจุบัน รายได้ % รายได้ % รายได้ %
โรงแรม รายได้จากการขาย
 โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ -- 799.4 9.5 960.2 11.8 958.5 13.3
 โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์รีสอร์ท และวิลลา 63.9% 530.8 6.3 590.9 7.2 582.4 8.1
     หัวหิน
 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท สมุย 100.0% 423.0 5.0 513.9 6.3 456.0 6.3
 โรงแรมโนโวเทลเซ็นทารา หาดใหญ่ 100.0% 131.7 1.6 106.2 1.3 88.5 1.2
 โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์รีสอร์ท 98.4% 30.6 0.4 32.9 0.4 31.7 0.5
 โรงแรมเซ็นทาราวิลลา สมุย 100.0% 101.7 1.2 115.0 1.4 106.1 1.5
 โรงแรมเซ็นทาราวิลลา ภูเก็ต 100.0% 88.9 1.1 82.8 1.0 74.4 1.0
 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา กระบี่(1) 100.0% 398.8 4.7 442.2 5.4 406.1 5.7
 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก
    คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์(2) 100.0% 1,049.6 12.4 519.1 6.4 98.6 1.4
 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา(3) 100.0% 173.3 2.0 - - - -
    รวมรายได้ธุรกิจโรงแรม  3,727.8 44.2 3,363.2 41.2 2,802.3 39.0

อาหาร รายได้จากการขาย      
 มิสเตอร์ โดนัท 100.0% 1,186.5 14.1 1,154.3 14.1 1,106.1 15.4
 เคเอฟซี 100.0% 2,652.7 31.4 2,605.5 31.9 2,319.0 32.3
 บาสกิ้น ร้อบบ้ินส์(4) 100.0% 82.6 1.0 123.4 1.5 137.4 1.9
 อานต้ีแอนส์ 100.0% 389.1 4.6 358.7 4.4 335.2 4.7
 พิซซ่าฮัท(4) 100.0% 94.7 1.1 313.3 3.8 309.3 4.3
 เป็บเปอร์ลันช์ 100.0% 57.3 0.7 37.7 0.5 5.0 0.1
 เบียร์ดปาปา 100.0% 12.1 0.1 - - - -
 รายได้จากการขายอ่ืนๆ 100.0% 74.3 0.9 68.0 0.8 59.7 0.8
    รวมรายได้ธุรกิจอาหารบริการด่วน  4,549.3 53.9 4,660.9 57.0 4,271.7 59.5
รายได้อื่น(5)  159.0 1.9 147.6 1.8 108.0 1.5
รวมรายได้ทั้งหมด(6)  8,436.1 100.0 8,171.7 100.0 7,182.0 100.0

หมายเหตุ:
 (1) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา กระบี่ เริ่มเปิดให้บริการ 72 ห้อง เมื่อปลายเดือนธันวาคม 2548 และเปิดให้บริการเต็มโครงการ 192 
  ห้อง ในเดือนพฤศจิกายน 2549
 (2) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เปิดให้บริการคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ห้องประชุม และห้องจัดเลี้ยงในเดือน
  กรกฎาคม 2550 เปิดให้บริการบางส่วนในส่วนของโรงแรม (soft opening) ในเดือนพฤษภาคม 2551 และเปิดให้บริการเต็มโครงการ (grand 
  opening) ในเดือนธันวาคม 2551
 (3) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มริาจบีชรีสอร์ท พัทยา เปิดให้บริการบางส่วน (soft opening) ในเดือนสิงหาคม 2552 และเปิดให้บริการเต็มโครงการ 
  (grand opening) ในเดือนพฤศจิกายน 2552
 (4) พิซซ่า ฮัท และบาสกิ้น รอบบิ้นส์ ปิดดําเนินงานตั้งแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2552 และ 31 ธันวาคม 2552 ตามลําดับ
 (5) รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้ค่าบริหารโรงแรม รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ รายได้จากเงินสนับสนุนทางการตลาด เป็นต้น
 (6) รายได้ทั้งหมด ไม่รวมรายได้จากการตัดจําหนา่ยค่าเช่ารับล่วงหน้า (จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์) ของโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ สมุย 
  ในปี 2552 จํานวน 100.3 ล้านบาท (ปี 2551: 26.7 ล้านบาท)

76 โครงสรางของรายได
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โครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท ภูเก็ต
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท ภูเก็ต เป็นโครงการประเภทรีสอร์ทระดับ 5 ดาว ขนาด 262 ห้อง บนท่ีดินกว่า 41 ไร่ บริเวณหาดกะรน จังหวัดภูเก็ต ลักษณะ
เด่นของโรงแรมคือเป็นโรงแรมเดียวในหาดกะรนที่มีทําเลติดกับชายหาด และประกอบด้วยห้องพักประเภทวิลล่าพร้อมสระว่ายน้ําส่วนตัว มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น
ประมาณ 2,300 ล้านบาท ดําเนินการโดยบริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บรษิัท ถือหุ้น 100% ปัจจุบันอย่ในระหว่างดําเนินการก่อสร้าง   
คาดว่าจะสามารถเปิดดําเนินการได้ในเดือนตุลาคมปี 2553 โดยโครงการนี้บริษัทได้รับวงเงินกู้1,600 ล้านบาทจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง

การขยายสาขาของธุรกิจอาหาร
บริษัทย่อยมีแผนงานในการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก ณ สิ้นปี 2550 2551 และ 2552 มีจํานวนสาขา 473 , 511 และ 478 แห่ง ตามลําดับ ทั้งนี้ ใน
ปี2552 ธุรกิจอาหารได้ปิดดําเนินงาน 2 เครื่องหมายการค้า คือ พิซว่าฮัท และ บาสกิ้นรอบบิ้นส์ ในขณะเดียวกันมีการเตรียมเปิดสาขาภายใต้เครื่องหมายการค้าใหม่ 
3 เครื่องหมายการค้าในไตรมาส 1 ปี 2553 ซึ่งได้มีการลงนามในสัญญาสิทธิกับเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าดังกล่าวแล้ว 2 ราย บริษัทย่อยทําการศึกษาถึงทําเลที่มี
ศักยภาพ และศึกษาความเป็นไปได้ของการเปิดสาขาใหม่ในพื้นที่นั้น ๆ ก่อนที่จะเปิดสาขาใหม่ทุกครั้ง
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ความเสี่ยงในการสูญเสียรายได้บางส่วนจากการดําเนินธุรกิจภายใต้สัญญา Franchise
บริษัทและบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจโรงแรมบางแห่งและธุรกิจอาหารบริการด่วนท้ังหมดภายใต้สัญญา Franchise จากผู้ให้สิทธิ (Franchisor) ในต่างประเทศ ทั้งนี้ 
สัญญา Franchise ต่าง ๆ นั้น มีการระบุเงื่อนไขและอายุของสัญญาไว้ หากสัญญาดังกล่าวครบกําหนด และผู้ให้สิทธิ (Franchisor) ในต่างประเทศไม่ประสงค์จะ
ต่อสัญญาดังกล่าว หรือตกลงต่อสัญญาดังกล่าวภายใต้ข้อกําหนดหรือเงื่อนไขที่ไม่เป็นคุณต่อบริษัทหรือบริษัทย่อย อาทิ การปรับเพิ่มค่า Initial Fee สาํหรับการ
เปิดสาขาใหม่ของร้านอาหารบริการด่วน หรือปรับเพิ่มอัตราส่วนแบ่งรายได้อย่างมีนัยสําคัญ กรณีนี้อาจส่งผลให้บริษัทสูญเสียรายได้จากการดําเนินธุรกิจโรงแรม
บางแห่งและธุรกิจอาหารบริการด่วนภายใต้สัญญา Franchise ไปทั้งหมดหรือบางส่วน  

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ให้ความสําคัญในการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับ Franchisor มาโดยตลอด และเตรียมพร้อมในการเจรจาต่ออายุสัญญา Franchise ล่วง
หน้าก่อนท่ีสัญญาจะครบกําหนดในแต่ละคราว ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทย่อยประสบความสําเร็จในการตอ่สัญญา Franchise มาแล้วหลายครั้ง เนื่องจากบริษัทย่อยได้
ร่วมงานกันกับเจ้าของ Franchise ในต่างประเทศมาเป็นระยะเวลานานและมีประสบการณ์การบริหารงาน Franchise จนเป็นท่ียอมรับ  

ความเสี่ยงในการสูญเสียรายได้บางส่วนจากการดําเนินธุรกิจอาหารบริการด่วนอันเป็นผลจากการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ประกอบธุรกิจ
ชอ่งทางการจาํหน่ายสาํหรบัธุรกจิอาหารบรกิารดว่นทีด่าํเนนิการโดยบรษิทัยอ่ย ทัง้ในลกัษณะรา้นคา้หรอืการตัง้เคานเ์ตอร ์สว่นใหญจ่ะเปน็การเชา่พืน้ทีใ่นศนูยก์ารคา้
และห้างสรรพสินค้าภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่ ซึ่งมีการระบุเงื่อนไขและอายุของสัญญาไว้ หากสัญญาดังกล่าวครบกําหนดและบริษัทย่อยไม่ได้รับการต่อสัญญาโดย
เฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของพื้นที่เช่าที่มีศักยภาพหรือหากผู้ให้เช่าตกลงต่อสัญญาเช่าภายใต้ข้อกําหนดหรือเงื่อนไขที่ไม่เป็นคุณต่อบริษัทย่อย อาทิ มีการปรับเพิ่ม
อัตราค่าเช่าขึ้นจากเดิมอย่างมีนัยสําคัญหรือบริษัทย่อยอาจต้องชําระค่าตอบแทนสิทธิการเช่าหรือค่าจดทะเบียนสิทธิการเช่าเป็นจํานวนมาก บริษัทอาจได้รับผลกระ
ทบจากการสูญเสียรายได้จากการดําเนินธุรกิจในพื้นที่เช่าดังกล่าวไปทั้งหมดหรือบางส่วน

อย่างไรก็ตาม พื้นท่ีเช่าที่บริษัทย่อยมีสัญญาอยู่ในปัจจุบันมีกําหนดอายุสัญญาที่แตกต่างกันตามอายุและวันท่ีเริ่มทําสัญญาเช่าพื้นท่ีแต่ละแห่ง ทําให้เป็นการกระจาย
ความเสี่ยงไปในตัว ขณะเดียวกันบริษัทก็มีการเปิดขยายสาขาใหม่กระจายออกไปในทําเลที่หลากหลายอยู่ตลอด รวมท้ังยังได้ให้ความสําคัญกับการพิจารณาต่อ
สัญญาในพ้ืนท่ีที่ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ โดยเริ่มเจรจาต่ออายุสัญญาก่อนที่สัญญาดังกล่าวจะครบกําหนดในแต่ละคราว โดยที่บริษัทย่อยมีแบรนด์อาหาร
บริการด่วนท่ีเป็นท่ีนิยมติดตลาดและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค ซึ่งสามารถดึงดดูให้ผู้บริโภคเข้ามาซื้อสินค้าและบริการอันเป็นปัจจัยสําคัญในการบริหารธุรกิจ
ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า ประกอบกับการที่บริษัทย่อยมีการเช่าพื้นท่ีรวมกันขนาดใหญ่ เพื่อเป็นช่องทางการจําหน่ายอาหารบริการด่วนถึง 5 แบรนด์ ทําให้
บริษัทย่อยมักจะได้รับการพิจารณาเป็นลําดับต้น ๆ ในการต่ออายุสัญญาเช่าจากผู้บริหารพื้นท่ีเช่าในศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า 

ความเสี่ยงจากการก่อสร้างโรงแรมใหม่
ในปัจจุบัน บริษัทมีแผนการลงทุนในโครงการโรงแรมใหม่ 1 โครงการ (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่วนของโครงการในอนาคต) ความผันผวนของราคาวัสดุ
ก่อสร้าง ราคาน้ํามัน และอัตราดอกเบี้ย อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อต้นทุนของโครงการและอาจทําให้บริษัทไม่ได้รับผลตอบแทนจากโครงการดังกล่าวใน
อัตราที่ตั้งเป้าหมายไว้ 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงท่ีบริษัททําการศึกษาความเป็นไปได้ของแต่ละโครงการ บริษัทได้คํานึงถึงปัจจัยความผันผวนดังกล่าว และได้ตั้งอัตราผลตอบแทนเป้าหมายโดย
คํานึงถึงผลกระทบต่าง ๆ ดังกล่าวไว้แล้ว  นอกจากน้ี ในช่วงก่อนการดําเนินการก่อสร้าง บริษัทได้คัดเลือกผู้รับเหมาท่ีมีความน่าเชื่อถือ ตกลงเก่ียวกับราคาก่อสร้าง
ล่วงหน้ารวมถึงค่าปรับกรณีเกิดความล่าช้า และได้กําหนดข้อตกลงให้บริษัทสามารถปรับเปล่ียนแบบโครงการเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายได้ รวมท้ังมีการปรึกษากับที่
ปรึกษาที่เชี่ยวชาญตลอดช่วงระยะเวลาดําเนินโครงการก่อสร้างเพื่อบรรเทาความเสี่ยงดังกล่าวด้วย

ความเสี่ยงในการสูญเสียรายได้บางส่วนจากการแข่งขันทางธุรกิจ
เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย คือ ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหารบริการด่วนซึ่งเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขันสูงมาโดยตลอด อันมีสาเหตุมาจากจํานวนผู้
ประกอบการท่ีเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการปรับตัวและพัฒนาการของผู้ประกอบการเดิม

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยได้ตระหนักถึงสภาวะการแข่งขันท่ีเกิดขึ้นมาโดยตลอด บริษัทจึงได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาและการอบรมบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงคุณภาพของการให้บริการ โดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจอาหารบริการด่วน บริษทัและบริษัทย่อยได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกเมนู
อาหารใหม่อย่างต่อเนื่อง จากประสบการณ์ของผู้บริหาร ทําเลที่ตั้ง และช่ือเสียงของโรงแรมและแบรนด์อาหารบริการด่วนท่ีเป็นท่ีนิยมและได้รับการยอมรับจากผู้
บริโภค บริษัทมีความเชื่อมั่นว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีศักยภาพในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้เป็นอย่างดี

ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจ และ ปัจจัยภายนอก
ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัจจัยภายนอกท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะปัจจุบันช่ึงประสบปัญหาวิกฤต
เศรษฐกิจโลก ปัญหาด้านการเมืองของประเทศไทยที่ยังไม่เสถียรภาพ  ซึ่งล้วนส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการตัดสินใจในการเดินทางของนักเดินทางทั้งในและ
ต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื่อว่า การที่บริษัทและบริษัทย่อยได้กระจายทําเลที่ตั้งของโรงแรมตามภูมิภาคต่าง ๆ ที่สําคัญของประเทศและต่างประเทศรวมถึง
การมุ่งเน้นการขยายธุรกิจบริหารทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น ประกอบกับความสามารถในการบรหิารค่าใช้จ่าย การปรับตัวตามทิศทางการตลาด รวมท้ังการร่วม
มือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น สายการบิน และบริษัทนําเที่ยว น่าจะสามารถช่วยลดผลกระทบจากปัจจัยลบดังกล่าวได้

นอกจากนี้ ธุรกิจอาหารบริการด่วนอาจได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อ เช่น โรคไข้หวัดนก (Avian Influenza or Bird Flu) ซึ่งเกิดการระบาดมา
ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2547 และมีผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทในระยะแรก แต่เมื่อผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ผลกระทบนี้ก็ได้ลดลง อนึ่ง การที่ธุรกจิอาหาร
บริการด่วนของบริษัทย่อยซ่ึงประกอบด้วยประเภทอาหารที่แตกต่างกันไปถึง 5 แบรนด์ และมีกระจายตัวของสาขาครอบคลุมไปในหลายพ้ืนท่ี จะสามารถช่วยบรรเทา
ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกดังกล่าวได้
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ความเสี่ยงจากการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้และสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว
ภายใต้เงื่อนไขของหุ้นกู้ของบริษัท และสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทและบริษัทย่อย กําหนดให้บริษัทดํารงอัตราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือ
หุ้น โดยคํานวณจากงบการเงินรวมทุกรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยไว้ในอัตราไม่เกิน 2 : 1 ทั้งนี้ ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2552  บริษัทและบริษัทย่อยมีระดับ
อัตราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 1.31 เท่า 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายไดบางส่วนที่เปนเงินสกุลต่างประเทศ ซึ่งไดรับจากผู้จองห้องพักโรงแรมจากต่างประเทศ ซึ่งทางบริษัทได้มีการตั้งอัตราค่าห้องพักโดยดู
จากอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละปี จากการประเมินของนักวิเคราะห์ และ ได้ตั้งค่าเผื่อความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนไว้อีกทอดหนึ่ง รวมท้ังมีรายจ่ายบางส่วนที่เปน
เงินสกุลตางประเทศเช่น ค่า Initial Fee สําหรับการเปิดสาขาใหม่ของร้านอาหารประเภท Franchise รวมท้ังการสั่งซื้อวัตถุดิบบางประเภทของธุรกิจอาหารบริการ
ด่วนจากต่างประเทศ อย่างไรก็ด ีเนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา ทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนท่ีน้อยมากเมื่อเทียบกับรายได้รวมและค่า
ใช้จ่ายรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ตามลําดับ ซึ่งอยู่ในระดับที่ไม่เกิดผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเป็นนัยสําคัญ ดังนั้น บริษัทและบริษัทยอยจึงไม่เห็นความ
สําคัญท่ีจะต้องทําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศล่วงหนาเพื่อปองกันความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนน้ี

ความเสี่ยงจากโครงสร้างของเงินกู้
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระเงินกู้ยืมในรูปของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวเท่ากับ 2,174.7 และ 6,077.2 
ล้านบาท ตามลําดับ  โดยบริษัทมีวงเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกรองรับเป็นจํานวนท่ีเพียงพอกับเงินกู้ระยะสั้น



สารจากประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) เชื่อมั่นว่าระบบและกระบวนการกํากับดูแลกิจการบริษัทที่ดีมีส่วนสําคัญในการนํามา ซึ่งความ
สําเร็จในการดําเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น จึงได้จัดทําเอกสารฉบับนี้ขึ้น โดยได้ประมวลนโยบายและข้อปฏิบัติ หลักๆ ที่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องยึดถือในการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย โดยอิงหลักการกํากับดูแลกิจการ ที่ดี 6 
ประการคือ

(1) Accountability คือ ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทําของตนเอง และสามารถช้ีแจง/อธิบายการตัดสินใจได้

(2) Responsibility คือ ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ

(3) Equitable Treatment คือ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย และมีคําอธิบายได้

(4) Transparency คือ ความโปร่งใสในการดําเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

(5) Vision to create long term value คือ การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว

(6) Ethics คือ การมีจริยธรรม/จรรยาบรรณ ในการประกอบธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างท่ีสุดเท่าที่ทําได้ที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด โดยจะติดตาม และ
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ สอดคล้องกับประโยชน์และความคาดหวังของผู้ถือหุ้นอยู่ตลอดเวลา

คณะกรรมการบริษัทฯ หวังว่า เอกสารน้ีจะแสดงให้เห็นความชัดเจนของเจตนารมณ์ ความโปร่งใสและความมุ่งมั่นของคณะกรรมการท่ีจะกําหนดแนวทาง และ
กํากับดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นท่ีเชื่อม่ันของผู้ถือหุ้นว่าผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด

80 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

(นายวันชัย จิราธิวัฒน์)
ประธานกรรมการ
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คณะกรรมการบริษัทฯ
องค์ประกอบ
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ ประสบการณ์ด้านธุรกิจอย่างกว้างขวาง และมีวิสัยทัศน์ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับ การแต่ง
ตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการจะมีการเลือกประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่น ในจํานวนท่ีเหมาะสมกับขนาด ของกิจการของบ
ริษัทฯ และกับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยเมื่อรวมแล้วมีจํานวนไม่น้อยกว่า 7 คน

ทัง้นี ้โดยมีกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร และมีความเป็นอสิระอย่างแท้จรงิจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพนัธท์างธุรกจิหรือความสัมพนัธอ์ืน่ใด อนัอาจมีอทิธพิล
ต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ อย่างน้อย 3 คน 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตําแหน่ง

ประธานกรรมการ ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร และมีอํานาจแยกจากกัน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย การกํากับดูแล และ
การบริหารงานประจํา

บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกํากับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทาง
ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดีและคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหนา้ที่ด้วยความ ซื่อสัตย์
สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ทั้งนี้ รวมท้ังการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รับผิดชอบการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และในการกํากับดูแล กิจการของบ
ริษัทฯ และให้เรื่องดังต่อไปน้ีเป็นอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

1. นโยบาย ยุทธศาสตร์การทําธุรกิจ แผนงาน และงบประมาณประจําปีของบริษัทฯ

2. ผลงานและผลประกอบการประจําเดือนและประจําไตรมาสของบริษัทฯ เทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มระยะต่อไป

3. การลงทุนในโครงการท่ีมีมูลค่าสูงกว่า 100 ล้านบาท

4. การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้รวมร้อยละ 5 และเกินงบลงทุนอื่นๆ ที่ไม่ใช่งบลงทุนโครงการรวมเกินร้อยละ 10

5. การซื้อและจําหนา่ยสินทรัพย์ การซื้อกิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนท่ีไม่ขัดกับเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่า เกินจํานวนท่ีมอบ
อํานาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

6. การทําธุรกรรมหรือการกระทําใดๆ อันมีผลกระทบที่สําคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทําธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ

7. การทําสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทําธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทําธุรกิจปกติที่มีความสําคัญ

8. การทําธุรกรรมเก่ียวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันในส่วนท่ีไม่จําเป็นต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

9. ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเกิน 2.5 : 1 

10. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

11. การกู้ยืมเงินสุทธิที่เกินยอดสูงสุดที่กําหนดไว้ในงบประมาณหรือที่ประมาณการไว้

12. การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสําคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบรหิารความเสี่ยง และการเก็บรักษาเงิน

13. การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมการบริหารงานและการเงิน

14. การกําหนดและทบทวนอํานาจอนุมัติที่มอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เจ้าหน้าที่บริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และผู้อํานวยการสายธุรกิจ

15. การว่าจ้างผู้บริหารระดับสูงระดับประธานเจ้าหน้าที่กิจการ และอนุมัติการว่าจ้างหรือบรรจุตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการตามที่
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอ อนุมัติงบประมาณการปรับเงินเดือนและโบนัสหรือสูตรโบนัส หรือสูตรการปรับผลตอบแทนประจําปี ของผู้บริหารและพนักงาน

16. การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการและเลขานุการบริษัทฯ

17. การมอบอํานาจหน้าที่ให้ประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือกรรมการบริษัทฯ คนใดคนหน่ึง รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แก้ไขการ
มอบอํานาจหน้าที่ดังกล่าว

18. การแต่งตั้งและกําหนดอํานาจหน้าที่แก่คณะกรรมการย่อย

19. การจัดให้มีการกํากับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

20. การปรับเปลี่ยนขอบเขตอํานาจพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการตามข้อ 1-19

21. การดําเนินการอ่ืนใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

การประชุมของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีกําหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี

ประธานกรรมการเป็นผู้บริหารการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ กําหนดระเบียบวาระการประชุมดูแลให้กรรมการได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้า ก่อนการ
ประชุมเป็นเวลาเพียงพอสําหรับการศึกษาและพิจารณาเรื่องเพื่อการให้ความเห็นและการออกเสียงลงคะแนน ดูแลให้เอกสารการประชุมมีสาระ ข้อมูลการวิเคราะห์ 
และข้อเสนอแนะเพียงพอและเหมาะสม



ในท่ีประชุม ประธานกรรมการมีหน้าที่สรุปประเด็นเรื่องในวาระการประชุมเพื่อการพิจารณาของกรรมการ เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคน แสดงความ
คิดเห็นและประมวลความเห็นและเสนอข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม

ในการประชุม กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยนัยสําคัญในเรื่องท่ีพิจารณา ต้องออกจากที่ประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้นๆ

ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด กรรมการมีสิทธิขอดูหรือตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ตลอดจนจัดหา ที่ปรึกษาหรือ
ผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาให้ความเห็นโดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้

การลงมติให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก และหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าวให้บันทึกคําคัดค้านนั้นไว้ในรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีเลขานุการทําหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทําหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บ
เอกสารเก่ียวกับการประชุม และให้คําปรึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการย่อย
คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจแต่งตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการในคณะกรรมการท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งขึ้น เพื่อ
ทําหน้าที่พิเศษตามที่ได้รับมอบหมายจํานวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการ กําหนดค่า
ตอบแทน กรรมการที่แต่งตั้งขึ้นดังกล่าวมีอํานาจให้ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมช้ีแจง หรือจัดทํารายงานเสนอและว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้ คําแนะนําการดําเนินการได้
ตามท่ีเห็นสมควรโดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จา่ย คณะกรรมการแต่ละคณะมีวาระการดํารงตําแหน่งตามวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน มีอํานาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมายและมีอํานาจหน้าที่โดยสังเขป ดังนี้

1. มีหน้าที่ควบคุมและดูแลการบริหารและการจัดการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายแผนงาน และงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติแล้วจากคณะกรรมการ บริษัท

2. พิจารณาและนําเสนอนโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจําปี ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

3. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านปฏิบัติการอื่นๆ 

4. ให้คณะกรรมการบริหารจัดทํารายงานเสนอคณะกรรมการบริษัท และจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร โดยกําหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน มีหน้าที่รับผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ สอบทานความ เพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งต้ัง และเสนอ
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและโปร่งใส  สอบทานมาตรการการบริหารความเส่ียงที่สําคัญและหากเห็นสมควรเสนอ ใหฝ้่ายบริหารพิจารณาทบทวนมาตรการการ
บริหารความเสี่ยงน้ัน รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้ง เลิกจ้าง แผนงานและผลการปฏิบัติงาน งบประมาณและอัตรากําลังของสํานักงานตรวจสอบ
ภายใน

ให้คณะกรรมการตรวจสอบจัดทํารายงานการปฏิบัติงาน เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และจัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
เปิดเผยในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบกําหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และให้กําหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี 

คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน มีกรรมการอิสระเป็นประธาน ทําหน้าที่สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง กรรมการบ
ริษัทฯ กรรมการในคณะกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งขึ้นเพื่อให้ทําหน้าที่พิเศษ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่จะแต่งตั้งใหม่หรือแต่งตั้ง เมื่อครบวาระ หรือ
ว่างลงเนื่องจากเหตุอื่น

ในการดําเนินการสรรหากรรมการ ให้พิจารณาถึงความเหมาะสมของจํานวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการเทียบกับธุรกิจของบริษัทฯ กําหนด
คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการหลักเกณฑ์ในการสรรหาและบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติก่อน

ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้พิจารณากลั่นกรองผู้ที่เหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหน่ง โดยให้เสนอหลักเกณฑ์ในการสืบทอดการดํารงตําแหน่ง เสนอให้คณะ
กรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติก่อนและให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและเพียงพอ ของแผนการสืบทอดการ
ดํารงตําแหน่งของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อํานวยการสายของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการพิจารณาด้วย
ให้คณะกรรมการสรรหาจัดทํารายงานปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจําทุกปี

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน มีกรรมการอิสระเป็นประธาน มีหน้าที่เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทาง และวิธีการจ่าย
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สําหรับกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการในคณะกรรมการย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเจ้าหน้าที่บริหาร กําหนด
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลและประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร และพิจารณา ทบทวนโครงสร้างและระบบการจ่ายค่า
ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ให้เหมาะสมกับหน้าที่ ความรบัผิดชอบสอดคล้องกับผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ และภาวะตลาดอยู่เสมอ

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่นําเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและจัดทํารายงานการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ 
และเปิดเผยนโยบายผลตอบแทนพร้อมทั้งค่าตอบแทนกรรมการไว้ในรายงานประจําปี

82



การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งด้านการเงินและไม่ใช่ด้านการเงิน ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความ
เป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ําเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินท่ีแท้จริงของ บริษัทฯ รวมท้ังอนาคต
ของธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทมุ่งม่ันท่ีจะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่าง เคร่งครัด จัดให้
มีหน่วยงานโดยเฉพาะเพ่ือทําหน้าที่สื่อสารกับผู้ถือหุ้นและให้ความสะดวกแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน และด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ทั้งที่เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

การประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญแก่การประชุมผู้ถือหุ้น และมีนโยบายที่จะอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุม การได้รับ
ข้อสนเทศ ซักถามและการใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดทํารายงานประจําปี และเสนอผลการดําเนินงานแก่ผู้ถือหุ้นในท่ีประชุมสามัญประจําปี และพร้อม ที่จะเสนอ
เรื่องสําคัญๆ นอกเหนือจากที่กฏหมายกําหนดให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและจะจัดการให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา 
เพื่อการตัดสินใจ สนับสนุนและอํานวยความสะดวกแก่การออกเสียงลงคะแนน รวมท้ังการออกเสียงลงคะแนน โดยการมอบ ฉันทะ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้แสดง
ความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ขอคําอธิบายหรือตั้งคําถามใดๆ และกรรมการมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคําถาม ผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน

คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการจัดทํารายงานการประชุมให้เสร็จสมบูรณ์และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ แต่ไม่เกิน 
14 วัน นับจากวันประชุม

การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแล เงินลงทุนของผู้ถือ
หุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ จัดให้มีการกําหนดลําดับขั้นของอํานาจอนุมัติและความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงาน กําหนดระเบียบการปฏิบัติงาน
เป็นลายลักษณ์อักษร มีสํานักตรวจสอบภายในทําหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานธุรกิจ และหน่วยงานสนับสนุนให้เป็นไปตามที่วาง
ไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานน้ันๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการดูแลให้สํานักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ 
สามารถทําหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบเป็นประจําตามเวลาที่กําหนดไว้

จริยธรรมธุรกิจ
ในการดําเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายท่ีจะให้ความสําคัญเท่าเทียมและควบคู่กันไประหว่างความสําเร็จ ตามเป้า
หมายและรูปแบบและวิธีการที่ใช้ในการให้ได้มาซึ่งความสําเร็จนั้นๆ

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดข้อประพฤติปฏิบัติสําหรับการประกอบธุรกิจข้ึนไว้สําหรับให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน
ยึดถือในการปฏิบัติงาน และได้รวบรวมข้อพึงปฏิบัติดังกล่าวจัดทําเป็นเอกสาร “คู่มือจริยธรรมธรุกิจ” ขึ้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนสะดวก แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทฯ ที่จะได้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัทฯ คาดหวัง นับตั้งแต่การปฏิบัติต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น  ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขันทางการค้า และต่อ
สังคมส่วนรวม ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกลไกและกระบวนการที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยเคร่งครัด
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86 ผูถือหุน

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันท่ี  30 ธันวาคม  2552 มีดังนี้คือ

  จํานวนหุ้น ร้อยละของจํานวนหุ้นท้ังหมด
1. กองทุนเพื่อการร่วมลงทุน (Thailand Equity Fund) 122,036,128 9.04
2. บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จํากัด 120,523,190 8.93
3. นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน์   50,154,973 3.72
4. นายสุทธิลักษณ์  จิราธิวัฒน์ 48,786,648 3.61
5. คุณหญิงสุจิตรา  มงคลกิติ 39,989,694 2.96
6. นายปริญญ์  จิราธิวัฒน์ 36,613,816 2.71
7. นายสุทธิเกยีรติ  จิราธิวัฒน์ 35,536,346 2.71
8. นายทศ  จิราธิวัฒน์ 36,182,192 2.68
9. นายนิติ โอสถานุเคราะห์  36,129,511 2.68
10. นางรัตนา นรพัลลภ 33,671,721 2.49

กลุ่มตระกูลจิราธิวัฒน์มีการถือหุ้นในบริษัทฯรวมกันเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.48 ของทุนจดทะเบียนท่ีชําระแล้ว

รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่ถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัท
รายช่ือกรรมการและผู้บริหารที่ถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

  จํานวนหุ้น ร้อยละของจํานวนหุ้นท้ังหมด
1. นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน์   50,154,973 3.72
2. คุณหญิงสุจิตรา  มงคลกิติ 39,989,694 2.96
3. นายปริญญ์  จิราธิวัฒน์ 36,613,816 2.71
4. นายสุทธิเกียรติ  จิราธิวัฒน์ 35,536,346 2.71
5. นายสุทธิพร  จิราธิวัฒน์ 29,480,726 2.18
6. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ 27,955,354 2.07
7. นายสุทธิศักด์ จิราธิวัฒน์ 16,205,095 1.20
8. นายสุทธิธรรม  จิราธิวัฒน์ 13,977,754 1.04
9. นายวันชัย  จิราธิวัฒน์ 127,600 0.01
10. นางสุพัตรา  จิราธิวัฒน์ 10,326,576 0.76
11. นายธีระยุทธ  จิราธิวัฒน์ 5,875,506 0.44
12. นายเกิร์ด สตีบ 998,700 0.07
13. นายรณชิต มหัทธนะพฤทธ์ิ 158,831 0.01

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังภาษีเงินได้ เว้นแต่หากมีการขยายกิจการ ก็อาจพิจารณางดจ่าย
เงินปันผลหรือจ่ายเงินปันผลต่ํากว่าร้อยละ 60 ของกําไรสุทธิ



ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน    
ค่าตอบแทนกรรมการ :  ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการที่ได้รับจากบริษัท ในฐานะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
สําหรับกรรมการ 16 คน โดยเป็นค่าตอบแทนรายไตรมาส และ ค่าเบี้ยประชุม  มีรายละเอียดดังนี ้  

                            การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)  ค่าตอบแทน
      รายชื่อกรรมการ ตําแหน่ง คณะกรรมการ คณะกรรมการ กรรมการสรรหาและ (บาท/ปี)
   บริษัท ตรวจสอบ กําหนดค่าตอบแทน
1.   นายวันชัย  จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ 5/5   325,000
2.   นายสุทธิชยั  จิราธิวัฒน์ รองประธานกรรมการ 5/5   250,000
  กรรมการบริหาร    
3.   นายสุทธิเกียรติ  จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร 5/5  4/4 314,000
  กรรมการและกรรมการบริหาร    
  กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน    
4.   นายวิโรจน์  เลาหะพันธ์ุ กรรมการ 5/5  4/4 314,000
  กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน    
5.   นายสุทธิชาติ  จิราธิวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหาร 5/5  3/4 298,000
  กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน    
6.   นายสุทธิศักดิ์  จิราธิวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหาร 5/5   250,000
7.   นายสุทธิธรรม  จิราธิวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหาร 5/5   250,000
8.   นายปริญญ์  จริาธิวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหาร 5/5   250,000
9.   นายเกิร์ด  เค. สตีบ กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 5/5   150,000
10.  นายสุทธิพร  จิราธิวัฒน์ กรรมการ 5/5   250,000
11.  คุณหญิงสุจิตรา  มงคลกิติ กรรมการ 3/5   210,000
12.  นายวิเชียร  เตชะไพบูลย์ กรรมการอิสระ 4/5   230,000
13.  นางละเอียด  ว่องวงศ์ภพ กรรมการอิสระและ 5/5 6/6  400,000
     ประธานกรรมการตรวจสอบ
14. นายชาญวิทย์  สุวรรณะบุณย์ ประธานกรรมการสรรหาและ 5/5 6/6 4/4 462,000
     กําหนดค่าตอบแทน
  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ    
15  นายพิสิฐ   กุศลาไสยานนท์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 5/5 6/6  394,000
16  นายครรชติ  บุนะจินดา กรรมการ 5/5   250,000
      4,597,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร :  ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร และ ผู้บริหาร 11 รายในปี 2552  ซึ่งได้รับเป็นเบ้ียประชุม เงินเดือน  โบนัส และ ผลประโยชน์อื่นๆ เป็นเงินท้ังสิ้น 
39,412,579 บาท    
    
ค่าตอบแทนอื่น    
(ก) เบี้ยเลี้ยงรับรองพิเศษ    
นอกจากค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน บริษัทได้ให้เบี้ยเลี้ยงรับรองพิเศษในการมาใช้บริการที่โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทรัลพลาซา แก่กรรมการบริษัทท่านละ 20,000 บาท และ
กรรมการบริหารท่านละ 40,000 บาท โดยในปี 2552 ที่ผ่านมาค่าเบี้ยเลี้ยงรับรองที่ กรรมการทุกท่านใช้ไปจริงมีจํานวน  365,684.- บาท      
 
(ข) เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ    
บริษัทมีโครงการกองทุนสํารองเล้ียงชีพให้กับพนักงานคนไทยทุกคน ที่ทํางานครบ 6 เดือนมีสิทธิไดเ้ข้าเป็นสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจะหักเงินดัง
กล่าวจากบัญชีเงินเดือนของพนักงานและบริษัทจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเท่ากับส่วนเงินสะสม ของพนักงานที่ถูกหัก    
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88 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจํานวนเงินรวม              -                 บาท

- สํานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจํานวน
 เงินรวม 5,720,000 บาท 

2. ค่าบริการอื่น
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น  ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจํานวนเงินรวม               -                  บาท  และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงท่ียังให้บริการไม่แล้ว
เสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจํานวนเงินรวม           -              บาท 

- สํานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสาํนักงานสอบบัญชีดังกล่าวในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจํานวนเงิน 

 รวม              -              บาท และจะต้องจ่ายในอนาคต อันเกิดจากการตกลงที่ยังไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจํานวนเงินรวม            -            บาท



89การกํากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งจะเป็นปัจจัยท่ีจะทําให้บริษัทบรรลุถึงเป้า
หมายในการดําเนินธุรกิจ และช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ในการดําเนินธุรกจิ อันจะนําไปสู่
การเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 
ทั้งนี้ คณะกรรมการจะทบทวน และปรับปรุงหลักการกํากับดูแลกิจการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัท ตระหนักและให้ความสําคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงได้กําหนดไว้ในนโยบายการกํากับดูแลแลกิจการที่ดี และได้กําหนดแนวทางดําเนินการต่างๆ เพื่อสร้าง
ความม่ันใจว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานอันได้แก่ การได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมท้ังการใช้สิทธิลงคะแนนในเร่ือง
ที่สําคัญๆ ของบริษัท ดังนี้

• ดําเนินการให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิพื้นฐานและได้รับการปฎิบัติในการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น 
 สิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง ชัดเจน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงมติอนุมัติการเข้าทํารายการท่ีสําคัญ สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการที่จะ
 เข้ามาบริหารบริษัทเป็นรายบุคคล สิทธิในการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี 
 สิทธิในการได้รับเงนิปันผล
• บริษัทมอบให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
 ก่อนวันประชุม 9 วัน
• หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบท่ีส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าจะมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ 
 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ รวมทั้งแผนที่แสดงสถานท่ีประชุม
• บริษัทนําหนังสือนัดประชุมไปไว้ที่ www. centarahotelsresorts.co.th ก่อนวันประชุม 30 วัน ส่วนรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีจัดในปี 2552 ได้นํา
 ไป Post ไว้หลังวันประชุม 14 วัน
• บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและ
 ยังไม่ได้ลงมติ
• ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานคณะกรรมการชุดต่างๆ จะเข้าประชุมผู้ถือหุ้นครบทุกท่านเพื่อตอบคําถามที่ประชุมซึ่งประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้
 ผู้ถือหุ้นทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท สอบถาม แสดงความคิดเห็น และได้แจ้งวิธีการที่จะใช้ในการนับคะแนน
 ให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนลงคะแนน ซึ่งทําให้สามารถรวบรวมคะแนนเสียงได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมท้ังได้มีการบันทึกการประชุมถูก
 ต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทให้ความสําคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม ซึ่งได้ประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันผ่าน
 ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมท้ังได้แจ้งให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าจะรับเรื่องที่เสนอมาน้ัน
 อย่างชัดเจน โดยได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
2) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคล เพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการซึ่งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อสรุป
 คุณสมบัติกรรมการบริษัทเพ่ือบริษัทจะได้ดําเนินการตามกระบวนการสรรหาผ่านทางคณะกรรมการสรรหาต่อไปซ่ึงบริษัทได้ประกาศแจ้งการรับ
 เสนอชื่อรวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญประจําปีโดยได้เผยแพร่ไว้บน
 เว็บไซต์ของบริษัทด้วย ทั้งนี้การคัดเลือกกรรมการในท่ีประชุม บริษัทจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3) ดําเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลําดับระเบียบวาระท่ีได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายท่ีจะไม่เพิ่มระเบียบวาระในท่ีประชุมโดยไม่ได้แจ้ง
 ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนการตัดสินใจ
4) เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระทั้งหมด ในหนังสือมอบอํานาจฉันทะรูปแบบท่ีสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนได้ ให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อสนับสนุนให้
 ผู้ถือหุ้นสามารถกําหนดการลงคะแนนเสียงได้เอง รวมท้ังเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ และมีโอกาสเลือกมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระคนใดคนหน่ึง
5) ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสําหรับทุกระเบียบวาระ โดยจัดทําบัตรลงคะแนนแยกตามเร่ืองที่สําคัญๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนน
 ได้ตามท่ีเห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม  เพื่อนําผลคะแนนมารวมคํานวณกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าใน
 หนังสือมอบฉันทะ ก่อนที่จะประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงในห้องประชุมในท่ีสุด
6) บันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย ภายหลังจากที่ได้จัดส่งรายงานต่อตลาด
 หลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. แล้วหลังการประชุมเสร็จสิ้น 14 วันเสมอ และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทกําหนดให้กรรมการ 
 ผู้บริหารระดับสูง จะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์เมื่อแรกเข้ารับตําแหน่งและรายงานทุกครั้งเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทําการ
 ต่อ ก.ล.ต. และห้ามกรรมการและผู้บรหิารรวมถึงพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในทําการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 
 เดือนก่อนและหลังวันที่ในงบการเงินเผยแพร่สาธารณชน

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทได้จัดทําข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระกิจ
ของบริษัทด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม



บริษัทได้ให้ความสําคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้
• พนักงาน บริษัทได้ปฏิบัติและดูแลพนักงานด้วยความเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มธุรกิจด้วยกัน
• เจ้าหนี้ บริษัทปฏิบัติตามเง่ือนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง
• ลูกค้า บริษัทเอาใจใส่ดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้า ให้บริการแก่ลูกค้าตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว้ รักษาความลับลูกค้า และมีหน่วยงานหรือบุคคลที่ทํา
 หน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อเร่งดําเนินการแก้ไขให้โดยเร็วที่สุด
• คู่แข่ง บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน ไม่มีการนําเอากลยุทธ์การตัดราคาคู่แข่งขันหรือ
 กลยุทธ์ใดๆ  ที่ไม่สุจริตเพื่อทําลายคู่แข่งมาปฏิบัติ
• ชุมชน บริษัทมีการสนับสนุนโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมอย่างสม่ําเสมอ เช่น การร่วมกับ  UNICEF ในโครงการ  Youth 
 Career Development Program การช่วยกันทําความสะอาดพ้ืนท่ีโดยรอบโรงแรมของพนักงาน และการบริจาคโลหิต

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
การเปิดเผยสารสนเทศเป็นหนึ่งในหลักการที่มีความสําคัญต่อการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทให้ความสําคัญกับข้อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และผู้ถือหุ้นท้ังในด้านของความถูกต้อง ความเพียงพอ ความรวดเร็ว และความเท่าเทียมกันของการให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่มซึ่งการจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าว เป็นไปตาม
ที่กําหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ และฝ่ายกิจการสัมพันธ์ คอยดูแลให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม

สารสนเทศท่ีสําคญัของบริษัทประกอบด้วยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินในปี 2552 การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน โดยเฉพาะในส่วนของงบการเงิน
นั้น ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัทก่อนเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้น สําหรับการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินน้ัน บริษัทได้เปิดเผยรายการระหว่างกัน บทวิเคราะห์ของฝ่าย
จัดการ รวมถึงรายงานการกํากับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจําปี และแบบ 56-1 เป็นต้น
 
ข้อมูลต่างๆ ของบริษัทที่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชนรวมถึงผู้ถือหุ้นและนักลงทุนแล้ว จะเผยแพร่ไว้ในเว็บไซด์ของบริษัท เช่น รายงานประจําปี แบบ 56-1 หนังสือเชิญ
และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ผลการดําเนินงานที่นําเสนอต่อนักวิเคราะห์รายไตรมาส บริษัทได้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่อง และจํานวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม และเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงไว้ในรายงานประจําปีและแบบ 
56-1 ด้วย
 
บริษัท ตระหนักถงึความสําคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและโปร่งใสซึ่งเป็นส่วนสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
มาโดยตลอดและมีความมุ่งมั่นที่จะทุ่มเทในการดําเนินการอย่างดีที่สุด

นักลงทุนสัมพันธ์
คณะกรรมการตระหนักดีว่า ข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงินล้วนมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท 
จึงได้กําชับให้ฝ่ายบริหารดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถว้น เชื่อถือได้ สม่ําเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความสําคัญและ
ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์โดยเฉพาะ โดยได้มอบหมายให้รองประธานอาวุโส
ฝ่ายบริหารและการเงินและคณะรวม 3 คน ทําหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับ ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์และภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบ
ข้อมูลบริษัทได้ที่โทรศัพท์02-769-1234 ต่อ 6639 หรือ e-mail address : jirawatch@chr.co.th สําหรับกิจกรรมในปี 2552 เจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัทรวม
ถึงส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ดําเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เป็นจํานวนท้ังสิ้น 153 ครั้ง ดังนี้

1. การจัดกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Opportunity day) ไตรมาสละครั้ง เพื่อแถลงผลการดําเนิน
 งานรายไตรมาส

2. การเข้าพบผู้บริหารและเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์โดยการนัดหมายจากนักลงทนุและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อสอบถามข้อมูลบริษัท (Company 
 Visit) จํานวน 40 ครั้ง

3. การจัดพบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์กลุ่มย่อยทุกไตรมาส

4. การสัมภาษณ์ และประชุมทางโทรศัพท์ จํานวน 95 ครั้ง

5. การเดินทางพบปะนักลงทุน ( Road Show) จํานวน 10 ครั้ง

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 16 ท่านประกอบด้วย

• กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร  7 ท่าน
• กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร  5 ท่าน
• กรรมการอิสระ   4 ท่าน

โดยประวัติกรรมการแต่ละท่านปรากฎตามเอกสารแนบ
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คณะอนุกรรมการ
บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการ เพื่อช่วยในการกํากับดูแลกิจการบริษัทดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจํานวน 3 ท่าน ทั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่านางละเอียด ว่องวงศ์ภพ เป็นกรรมการอิสระที่มี
 ความรู้ด้านบัญชีและการเงินจึงได้แต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยจํานวน 3 ท่าน ทําหน้าที่บริหารงานตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
 บริษัท

3. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน ทาํหนา้ทีก่าํหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนทีจ่าํเป็นและเหมาะสมสาํหรบั
 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอแก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

การแยกตําแหน่งประธานและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมท้ังการกําหนดหน้าที่
บริษัทกําหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่เลือกตั้งมาจากกรรมการบริษัท และเป็นคนละบุคคลกันเสมอ และประธานกรรมการเป็นตัวแทนของผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 67.48 ของหุ้นทั้งหมดแต่ไม่ได้ร่วมในการบริหารงานปกติประจําวัน โดยเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ด้านนโยบาย  การติดตามประเมิน
ผล และการบริหารงานออกจากกัน ประธานกรรมการมีภาวะผู้นําและบทบาทหลักในการดูแลให้การทําหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นอิสระจากฝ่ายผู้บริหาร กําหนด
ระเบยีบวาระการประชมุตามหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการ    ทาํหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชมุคณะกรรมการและผูถ้อืหุน้อยา่งมีประสทิธภิาพ โดยการสนบัสนนุ
และผลักดันให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม

เลขานุการบริษัท
บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ดําเนินการดังนี้

1. จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ซึ่งได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น รายงานการ
 ประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น และรายงานประจําปีของบริษัทรวมถึงงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท

2. จัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

3. แนะนํากฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการทํางานและความรับผิดชอบของกรรมการ

4. ดําเนินการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการได้จดัให้มีมาตรการเพ่ือดูแลอย่างรอบคอบเมื่อมีรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีการกําหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันไว้อย่างชัดเจน และถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานและให้ความเห็นต่อการทํารายการระหว่างกันท่ีมีนัยสําคัญซึ่งไม่
อยู่ในอํานาจการพิจารณาของคณะกรรมการจัดการ และ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ คํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็น
สําคัญ ซึ่งคณะกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในการพิจารณาวาระดังกล่าว

คณะกรรมการมีการกําหนดมาตรการในการเปิดเผยข้อมลูการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของทุกปี โดยมี
เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและรายงานต่อคณะกรรมการ   
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92 รายการระหวางกัน

สรุปรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทย่อยมีการทํารายการระหว่างกันกับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งมีลักษณะ
รายการเป็นปกติและเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทั่วไป และมีการอนุมัติการทํารายการระหว่างกันตามอํานาจดําเนินการของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามแนบ 

มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน

บริษัทในฐานะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2533 ได้ตระหนักดีถึงความจําเป็นในการเปิดเผยข้อมูลและการดําเนินการอย่าง
โปร่งใสในการทํารายการระหว่างกันมาโดยตลอด ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 67 (1/2553) ซึ่งได้ประชุมเม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ประชุม
ได้รับทราบถึงรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2552 รวมทั้งได้พิจารณาถึงความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจ
สอบได้ให้ความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นเหมาะสมและสมเหตุสมผล

สําหรับรายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต บริษัทได้กําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าว 
ซึ่งรายการระหว่างกันในอนาคตขึ้นอยู่กับเหตุผลและความจําเป็นของบริษัท การรับและจ่ายค่าตอบแทนระหว่างกันจะต้องเป็นไปตามราคาตลาด ยุติธรรม และ
โปร่งใส

นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกัน

บริษัทมีนโยบายในการทําธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เฉพาะในส่วนท่ีเป็นการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัท โดยให้มีการกําหนด
เงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดําเนินการค้าปกติ และเป็นราคาซึ่งไม่มีความแตกต่างจากบุคคลภายนอก 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2546 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2546 ที่ประชุมได้กําหนดนโยบายและมาตรการอนุมัติรายการระหว่างกัน
โดยให้เปน็ไปตามข้ันตอนการอนมุตัติามปกต ิแตก่รรมการหรอืผูบ้รหิารจะตอ้งไม่ทาํการอนมุตัริายการทีบ่รษิทักระทาํกบัตนเองหรอืบคุคลท่ีมคีวามเกีย่วข้องกบัตนเอง
หากมีรายการดังกล่าวเกิดขึ้นจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทําการพิจารณา และจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติทํารายการน้ันๆ
ซึง่คณะกรรมการบริษทัจะต้องปฏิบตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และข้อบังคับ ประกาศ คาํส่ัง หรอืข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

ทั้งน้ี หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดใน
อนาคต บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไม่มีความ
ชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบญัชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดัง
กล่าว เพื่อนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

ในการเปิดเผยรายการระหว่างกันน้ัน บรษิทัจะปฏิบตัใิห้เปน็ไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และข้อบงัคบัของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
รวมท้ังให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง 
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รายละเอียดรายการเกี่ยวโยง สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

  ลักษณะรายการ / 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 52

 รายการ / รายละเอียดของผุ้ทํารายการ  การคิดอัตราสินค้าและบริการ (บาท) คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า

1 ค่าเช่าช่วงจ่ายล่วงหน้าและค่าเช่าช่วงที่ดินและอาคารโรงแรม โครงการเซ็นทรัลเวิลด์     

 ผู้เช่า : บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย  (ประกอบธุรกิจให้บริการโรงแรมและร้านอาหาร) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จํากัด  กิจการโรงแรม  การตกลงเข้าทํารายการนี้มีความสมเหตุผล เป็นไปเพื่อประโยชน์

 ผู้ให้เช่า : กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 (“CWH”) ได้ทําสัญญาเช่าช่วงที่ดินและอาคารในส่วนของโรงแรมจาก  ค่าเช่าช่วงรายปี  ของบริษัทและได้ตกลงทํารายการในราคาที่ยุติธรรมแล้ว

 ความสัมพันธ์ กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 เพื่อพัฒนาและใช้ประกอบการดําเนินธุรกิจ          15,750,000  

 1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ เกี่ยวกับโรงแรมหรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง โดย CWH ต้องจ่ายค่าเช่า  

 2. กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 มี บมจ. เซ็นทรัลพัฒนาและบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้นลงทุนในสัดส่วน 50%  ล่วงหน้าและค่าเช่ารายปีให้แก่กองทุนตลอดอายุของสญัญาซึ่งสิ้นสุด  กิจการอาหาร  

    ของหน่วยลงทุนทั้งหมด (หรือ 100% ของหน่วยลงทุนประเภท ค [Owner Type] ) โดยกลุ่มจิราธิวัฒน์  วันที่ 22 ธันวาคม 2575 เป็นจํานวนเงินประมาณ 1,188.75 ล้านบาท  ค่าเช่าช่วงรายปี  

    เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา             6,114,685  

   บจ.เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 

   จาก บจ.เซ็นทรัลเวิลด์ (เดิมชื่อ บจ.เวิลด์ เทรดพลาซ่า) เพื่อขายอาหารและเครื่องดื่ม

   โดยคิดเป็นค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า และคิดค่าบริการต่อตารางเมตรต่อเดือน

   ในส่วนของค่าเช่าได้จ่ายให้กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 ในอัตราค่าเช่าที่ชัดเจน

2 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับจาก บจ. สรรพสินค้าเซ็นทรัล   

 ผู้เช่า : บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากัด (ประกอบธุรกิจค้าปลีก) บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จํากัด (“CSH”) ได้ทําสัญญาให้เช่า  ค่าเช่ารับ  อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคายุติธรรม เหมาะสมกับทําเลที่ตั้ง

 ผู้ให้เช่า  : บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย  (ประกอบธุรกิจให้บริการโรงแรมและร้านอาหาร) และให้บริการกับบริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัล (สาขาหาดใหญ่) มีกําหนดเวลา           14,279,196  และสิ่งอํานวยความสะดวกโดยมีสัญญาเช่าที่มีกําหนดระยะเวลา

 ความสัมพันธ์ 30 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม  2567 โดยบริษัท สรรพสินคา้ เซ็นทรัล  ค่าไฟฟ้าและบริการ  และอัตราค่าเช่าที่ชัดเจน

 1.   มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ จํากัด ได้ตกลงเช่าส่วนหนึ่งของอาคารของ CSH  สาธารณูปโภค  

 2.   มีกรรมการร่วมกัน 6 ท่าน คือ     1)  นายวันชัย จิราธิวัฒน์      2) นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ เพื่อใช้ประกอบกิจการศูนย์การค้า และ CSH ได้รับค่าเช่าและ          22,754,529  

       3) นายสุทธิชยั จิราธิวัฒน์         4) นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์   5) นายสุทธิพร จิราธิวัฒน์ ค่าบริการรับล่วงหน้าเป็นจํานวนเงินประมาณ 428  ล้านบาท  

       6) นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์

3 การเช่าพื้นที่จากบจ. เตียง จิราธิวัฒน์    

 ผู้เช่า  :  บจ. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป  (ประกอบธุรกิจให้บริการร้านอาหาร ภายใต้ยี่ห้อ  บจ. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ปเช่าพี้นที่ในอาคารเซ็นทรัลสีลม  ค่าเช่าจ่าย  อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคายุติธรรม เหมาะสมกับทําเลที่ตั้ง

           KFC , Mister Donut , Auntie Anne’s , Baskin Robbins , Pizza Hut, Pepper Lunch) จาก บจ.เตียง จิราธิวัฒน์ เพื่อใช้เป็นที่ทําการสํานักงานใหญ่ โดยคิด          16,463,529  และสิ่งอํานวยความสะดวกเป็นอัตราเดียวกับที่ผู้ให้เช่าคิดกับลูกค้า

 ผู้ให้เช่า : บจ. เตียง จิราธิวัฒน์ (ประกอบธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้า) อัตราค่าเช่าและค่าบริการต่อตารางเมตรต่อเดือน โดยมีสัญญาเช่า  ทั่วไป

 ความสัมพันธ์ ที่กําหนดระยะเวลาและอัตราค่าเช่าที่ชัดเจน  

 1.   มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์   

 2.   มีกรรมการร่วมกัน 8 ท่าน คือ     1)  นายปริญญ์  จิราธิวัฒน์   2)  นายวันชัย จิราธิวัฒน์   

       3) นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์     4) นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์    5) นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์   

       6) นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์       7) นายสุทธิพร จิราธิวัฒน์    8) นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์

4 การเช่าพื้นที่และรับบริการจาก บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา    กิจการโรงแรม  

 ผู้เช่า  :  บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย  (ประกอบธุรกิจให้บริการโรงแรมและร้านอาหาร) บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและ บจ. โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์   ค่าเช่าและค่าบริการ  อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคายุติธรรม เหมาะสมกับทําเลที่ตั้ง

 ผู้ให้เช่า :  บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (ประกอบธุรกิจให้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้า  และอสังหาริมทรัพย์) เช่าพื้นที่อาคารสํานักงาน อาคารสําหรับการประชุมและจัดนิทรรศการ           36,196,680  และสิ่งอํานวยความสะดวกเป็นอัตราเดียวกับที่ผู้ให้เช่าคิดกับลูกค้า

 ความสัมพันธ์ และอาคารที่จอดรถจาก บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา เพื่อใช้ในการให้บริการแก่ลูกค้า  ค่าบริการไฟฟ้า  ทั่วไป

 1.   มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ โรงแรม          42,532,580  

 2.   มีกรรมการร่วมกัน 7 ท่าน คือ     1) นายปริญญ์  จิราธิวัฒน์      2) นายวันชัย จิราธิวัฒน์       กิจการอาหาร  

       3) นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์    4) นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์       5) นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ บจ.เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป เช่าพื้นที่ศูนย์การค้าเพื่อใช้ใน        114,721,965  

       6) นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์      7) นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์  การขายอาหารและเครื่องดื่มของบริษัทย่อย โดยคิดอัตราค่าเช่าและค่าบริการ  

   ต่อตารางเมตรต่อเดือน หรือตามอัตราร้อยละของยอดขาย โดยมี  

   สัญญาเช่าที่กําหนดระยะเวลาและอัตราค่าเช่าที่ชัดเจน



94 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

  ลักษณะรายการ / 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 52

 รายการ / รายละเอียดของผุ้ทํารายการ  การคิดอัตราสินค้าและบริการ (บาท) คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า

5 การซื้อสินค้าจาก บจ. เซ็นทรัล ออนไลน์   

 ผู้ซื้อ :  บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย  (ประกอบธุรกิจให้บริการโรงแรมและร้านอาหาร) บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย ซื้อสินค้าประเภท  กิจการโรงแรม  ผู้ขายจําหน่ายสินค้าคุณภาพดี ราคาที่ตกลงกันเป็นราคายุติธรรม

 ผู้ขาย :  บจ. เซ็นทรัล ออนไลน์  (ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับจัดทําเว็บไซท์และจําหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์) เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ จาก บจ.เซ็นทรัล             3,621,125  และการสั่งซื้อ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของการจัดซื้อจัดจ้าง

 ความสัมพันธ์ ออนไลน์ โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด  

 1.   มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์   กิจการอาหาร  

 2.   มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ   1)  นายปริญญ์  จิราธิวัฒน์   2)  นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์                 799,858  

6 การซื้อสินค้าและการเช่าพื้นที่จาก บจ. เซน็ทรัลเทรดดิ้ง   

 ผู้ซื้อ - ผู้เช่า : บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย (ประกอบธุรกิจให้บริการโรงแรมและร้านอาหาร) บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย ซื้อสินค้าประเภท  กิจการโรงแรม  ผู้ขายจําหน่ายสินค้าคุณภาพดี ราคาที่ตกลงกันเป็นราคายุติธรรม

 ผู้ขาย - ผู้ให้เช่า  :  บจ.เซ็นทรัล เทรดดิ้ง (ประกอบธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าสํานักงานและ ให้เช่าพื้นที่) อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าที่ใช้ในร้านเชน่ เครื่องบันทึกเงินสด,              1,022,358  และการสั่งซื้อเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของการจัดซื้อจัดจ้าง

   เครื่องคิดเลขไฟฟ้า, อะไหล่และอุปกรณ์ฯลฯ จาก บจ.เซ็นทรัล  

 ความสัมพันธ์ เทรดดิ้ง โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด  

 1.   มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์   

 2.   มีกรรมการร่วมกัน 7 ท่าน คือ     1)  นายปริญญ์  จิราธิวัฒน์   2)  นายวันชัย จิราธิวัฒน์ บจ.เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป เช่าพื้นที่จาก บจ.เซ็นทรัลเทรดดิ้ง   กิจการอาหาร  อัตราค่าเช่าเป็นราคายุติธรรม  เหมาะสมกับทําเลที่ตั้งเป็นอัตรา

       3) นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์     4) นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์    5) นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ เพื่อขายอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งคิดอัตราค่าเช่าเหมาจ่ายต่อเดือน               7,920,521  เดียวกับที่ผู้ให้เช่าคิดกับลูกค้าทั่วไป

       6) นายสุทธิพร จิราธิวัฒน์         7) นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์  โดยมีสัญญาเช่าที่กําหนดระยะเวลาและอัตราค่าเช่าที่ชัดเจน  

7 การซื้อสินค้าจาก บจ. เพาเวอร์บาย   

 ผู้ซื้อ  :  บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย  (ประกอบธุรกิจให้บริการโรงแรมและร้านอาหาร) บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย ซื้อสินค้าประเภท  กิจการโรงแรม  ผู้ขายจําหน่ายสินค้าคุณภาพดี ราคาที่ตกลงกันเป็นราคายุติธรรม

 ผู้ขาย  :  บจ. เพาเวอร์บาย  (ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับจําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า) อุปกรณ์เครื่องเสียง เช่น ลําโพง, กล้องถ่ายรูป, เครื่องเล่น DVD            11,043,485  และการสั่งซื้อเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของการจัดซื้อจัดจ้าง

 ความสัมพันธ์ จาก บจ.เพาเวอร์บาย โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด  

 1.   มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์   กิจการอาหาร  

 2.   มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน คือ   1) นายวันชัย  จิราธิวัฒน์        2)  นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์                  461,581  

       3) นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์       

8 การซื้อสินค้า, บริการ และการเช่าพื้นที่จาก บจ. ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์   กิจการโรงแรม  

 ผู้ซื้อ - ผู้เช่า  : บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย (ประกอบธุรกิจให้บริการโรงแรมและร้านอาหาร) บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย   ซื้อสินค้าประเภท  ค่าบรกิาร  ค่าสินค้า  ค่าบริการ และค่าเช่า - บริการ เป็นราคายุติธรรม 

 ผู้ขาย - ผู้ให้เช่า  :  บจ. ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ (ประกอบธุรกิจค้าปลีก และให้เช่าศูนย์การค้า) อุปกรณ์ไฟฟ้า, เครื่องใช้สํานักงานฯลฯ, บริการปรึกษาทางด้าน           10,000,000  การสั่งซื้อและว่าจ้างเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของการจัดซื้อจัดจ้าง

 ความสัมพันธ์ กฎหมาย บริการข้อมูลทางธุรกจิและคําแนะนําต่างๆ และเช่าพื้นที่  

 1.   มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ ในศูนย์การค้า จาก บจ.ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ ทั้งนี้   ค่าซื้อสินค้าและค่าเช่า  

 2.   มีกรรมการร่วมกัน 8 ท่าน คือ    1)  นายปริญญ์  จิราธิวัฒน์        2)  นายวันชัย จิราธิวัฒน์ ค่าบริการปรึกษาและข้อมูล, ราคาซื้อขายคิดในอัตราราคาตลาด                  32,840  

       3) นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์     4) นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์         5) นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ ส่วนอัตราค่าเช่าและค่าบริการคิดต่อตารางเมตรต่อเดือน และมี  

       6) นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์       7) นายสุทธิพร จิราธิวัฒน์         8) นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ สัญญาที่กําหนดระยะเวลา, อัตราค่าเช่า และบริการที่ชัดเจน  กิจการอาหาร  

                    755,592

9 การซื้อสินค้าจาก  บจ. ออฟฟซิ คลับ (ไทย)   

 ผู้ซื้อ  :  บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย  (ประกอบธุรกิจให้บริการโรงแรมและร้านอาหาร) บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย   ซื้อสินค้าประเภท  กิจการโรงแรม  ผู้ขายจําหน่ายสินค้าคุณภาพดี ราคาที่ตกลงกันเป็นราคายุติธรรม

 ผู้ขาย  :  บจ.ออฟฟิซ คลับ(ไทย) (ประกอบธุรกิจอุปกรณ์เครื่องใช้สํานักงาน) อุปกรณ์เครื่องเขียนและเครื่องใช้สํานักงาน จาก บจ. ออฟฟิซ                 493,251  และการสั่งซื้อเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของการจัดซื้อจัดจ้าง

 ความสัมพันธ์ คลับ(ไทย) โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด  

 1.   มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์   กิจการอาหาร  

 2.   มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ 1)  นายปริญญ์  จิราธิวัฒน์   2)  นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์              5,036,247  

  

   

   



95 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

  ลักษณะรายการ / 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 52

 รายการ / รายละเอียดของผุ้ทํารายการ  การคิดอัตราสินค้าและบริการ (บาท) คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า

10 การซื้อบริการโฆษณาและหนังสือพิมพ์จาก บมจ.โพสต์ พับลิชซิ่ง    

 ผู้ซื้อ  : บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย  (ประกอบธุรกิจให้บริการโรงแรมและร้านอาหาร) บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย ซื้อบริการเกี่ยวกับ  กิจการโรงแรม  ราคาที่ตกลงกันเป็นราคายุติธรรมและเป็นประโยชน์ของบริษัท

 ผู้ขาย :  บมจ.โพสต์ พับลิชซิ่ง (ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์) การโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์และซื้อหนังสือพิมพ์จาก บมจ.โพสต์            5,625,743  การพิจารณาสั่งซื้อ - ว่าจ้าง เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของการ

 ความสัมพันธ์ พับลิชซิ่ง เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าโรงแรมและร้านอาหาร โดยคิด  จัดซื้อจัดจ้าง

 1.   มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ ราคาในอัตราราคาตลาด  กิจการอาหาร  

 2.   มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายสุทธิเกียรติ  จิราธิวัฒน์             6,382,141  

11 การซื้อสินค้าและเช่าพื้นที่จาก บจ.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล   

 ผู้ซื้อ - ผู้เช่า : บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย  (ประกอบธุรกิจให้บริการโรงแรมและร้านอาหาร) บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา และบริษัทย่อย ซื้อสินค้าจาก บจ.เซ็นทรัล   กิจการโรงแรม  ราคาที่ตกลงซื้อขายเป็นราคาตลาดทั่วไป และยุติธรรม

 ผู้ขาย - ผู้ให้เช่า  :  บจ. เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล (ประกอบธุรกิจซูเปอร์มาเก็ต และ ให้เช่าพื้นที่ ) ฟู้ด รีเทล เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าโดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด          10,432,343  

 ความสัมพันธ์   

 1.   มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ บจ. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป เช่าพี้นที่ในท็อปส์ ซูเปอร์มาเก็ต  กิจการอาหาร  อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคายุติธรรม เหมาะสมกับทําเลที่ตั้ง

 2.   มีกรรมการร่วมกัน 4 ท่าน คือ    1)  นายปริญญ์  จิราธิวัฒน์   2)  นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ จาก บจ.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล เพื่อขายอาหาร และ เครื่องดื่ม โดยคิดค่าเช่า           6,451,197  และสิ่งอํานวยความสะดวกเป็นอัตราเดียวกับที่ผู้ให้เช่าคิดกับลูกค้า

      3) นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์      4) นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ และบริการ ตามอัตราร้อยละของยอดขาย โดยมีสัญญาเช่าที่กําหนดระยะ  ทั่วไป

   เวลาและอัตราค่าเช่าที่ชดัเจน  

12 การเช่าพื้นที่และรับบริการจาก บจ.เซ็นทรัลเรียลตี้ เซอร์วิส   

 ผู้เช่า  :  บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย  (ประกอบธุรกิจให้บริการโรงแรมและร้านอาหาร) บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา และบริษัทย่อย ใช้บริการสาธารณูปโภคจาก  กิจการโรงแรม  ราคาที่ตกลงค่าบริการเป็นราคาตลาดทั่วไป และยุติธรรม

 ผู้ให้เช่า  :  บจ. เซ็นทรัลเรียลตี้ เซอร์วิส (ประกอบธุรกิจให้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้า และบรกิาร) บจ.เซ็นทรัลเรียลตี้ เซอร์วิส โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด              301,996  

 ความสัมพันธ์   

 1.   มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ บจ. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป เช่าพี้นที่ในศูนย์การค้าจาก บจ.เซ็นทรัล  กิจการอาหาร  อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคายุติธรรม เหมาะสมกับทําเลที่ตั้ง

 2.   มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน คือ  1) นายปริญญ์  จริาธิวัฒน์   2) นายวันชัย  จิราธิวัฒน์ เรียลตี้ เซอร์วิส เพื่อขายอาหารและเครื่องดื่ม โดยคิดอัตราค่าเช่า          12,085,625  และสิ่งอํานวยความสะดวกเป็นอัตราเดียวกับที่ผู้ให้เช่าคิดกับลูกค้า

      3) นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์      และค่าบริการ ต่อตารางเมตรต่อเดือน หรือตามอัตราร้อยละของ  ทั่วไป

   ยอดขาย โดยมีสัญญาเช่าที่กําหนดระยะเวลาและอัตราค่าเช่าที่ชัดเจน  

13 การเช่าพื้นที่จาก บจ. เซ็นทรัลเวลิด์    

 ผู้เช่า  :  บจ. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป  (ประกอบธุรกิจให้บริการร้านอาหาร ภายใต้ยี่ห้อ  บจ.เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป เช่าพี้นที่ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์            7,732,574  อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคายุติธรรม เหมาะสมกับทําเล

           KFC , Mister Donut , Auntie Anne’s , Baskin Robbins , Pizza Hut, Pepper Lunch) จาก บจ.เซ็นทรัลเวิลด์ (เดิมชื่อ บจ. เวิลด์ เทรดพลาซ่า) เพื่อขาย  ที่ตั้งและสิ่งอํานวยความสะดวกเป็นอัตราเดียวกบัที่ผู้ให้เช่าคิดกับ

 ผู้ให้เช่า :  บจ. เซ็นทรัลเวิลด์ (ประกอบธุรกิจให้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้า และบริการ) อาหารและเครื่องดื่ม โดยคิดเป็นค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า และคิดอัตรา  ลูกค้าทั่วไป 

 ความสัมพันธ์ ค่าเช่า และค่าบริการต่อตารางเมตรต่อเดือน โดยมีสัญญาเช่าที่  

 1.   มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ กําหนดระยะเวลา และอัตราค่าเชา่ที่ชัดเจน  

 2.   มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ   นายปริญญ์  จิราธิวัฒน์   

14 การเช่าพื้นที่จาก บจ. บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้     

 ผู้เช่า  :  บจ. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป  (ประกอบธุรกิจให้บริการร้านอาหาร ภายใต้ยี่ห้อ  บจ. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป เช่าพี้นที่ในอาคารเซ็นทรัลบางนา           13,255,251  อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคายุติธรรม เหมาะสมกับทําเลที่

           KFC , Mister Donut , Auntie Anne’s , Baskin Robbins , Pizza Hut, Pepper Lunch) จาก บจ.บางนา เซ็นทรัลพร็อพเพอตี้ เพื่อขายอาหาร และเครื่องดื่ม  ตั้งและสิ่งอํานวยความสะดวกเป็นอัตราเดียวกับที่ผู้ให้เช่าคิดกับ

 ผู้ให้เช่า :  บจ. บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ (ประกอบธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้า และบริการ) โดยคิดเป็นค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า และคิดอัตราค่าเช่าและค่าบริการ  ลูกค้าทั่วไป 

 ความสัมพันธ์ ต่อตารางเมตรต่อเดือน โดยมีสญัญาเช่าที่กําหนดระยะเวลา และ  

 1.   มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ อัตราค่าเช่าที่ชัดเจน  

 2.   มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ    1)  นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์     2)  นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์

15 การเช่าพื้นที่จาก บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน   

 ผู้เช่า  :  บจ. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป  (ประกอบธุรกิจให้บริการร้านอาหาร ภายใตย้ี่ห้อ  บจ. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าโรบินสัน          29,638,720  อัตราค่าเช่าเป็นราคายุติธรรม  เหมาะสมกับทําเลที่ตั้งเป็นอัตรา

           KFC , Mister Donut , Auntie Anne’s , Baskin Robbins , Pizza Hut, Pepper Lunch) จาก บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และบริษัทย่อย เพื่อขายอาหาร  เดียวกับที่ผู้ให้เช่าคิดกับลูกค้าทั่วไป

 ผู้ให้เช่า :  บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (ประกอบธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้า และอสังหารมิทรัพย์) และเครื่องดื่ม โดยคิดอัตราค่าเช่าเป็นต่อตารางเมตรต่อเดือน  

 ความสัมพันธ์ ซึ่งอัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกับที่คิดกับลูกค้าทั่วไป โดย  

 1.   มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ มีสัญญาเช่าที่กําหนดระยะเวลา และอัตราค่าเช่าที่ชัดเจน  

 2.   มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ   นายปริญญ์  จิราธิวัฒน์   



96 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

  ลักษณะรายการ / 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 52

 รายการ / รายละเอียดของผุ้ทํารายการ  การคิดอัตราสินค้าและบริการ (บาท) คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า

16 การซื้อสินค้าและการเช่าพื้นที่จาก บจ. สรรพสินค้าเซ็นทรัล   

 ผู้ซื้อ - ผู้เช่า :  บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย  (ประกอบธุรกิจให้บริการโรงแรมและร้านอาหาร) บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย ซื้อสินค้าจาก บจ.สรรพสินค้า  กิจการโรงแรม  ราคาที่ตกลงซื้อขายเป็นราคาตลาดทั่วไป และยุติธรรม

 ผู้ขาย - ผู้ให้เช่า  :  บจ. สรรพสินค้าเซ็นทรัล (ประกอบธุรกิจศูนย์การค้า ให้เช่าพื้นที่ และอสังหาริมทรัพย์) เซ็นทรัล เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าโดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด             5,207,875  

 ความสัมพันธ์   

 1.   มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ บจ. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้า จาก  กิจการอาหาร  อัตราค่าเช่ามีความสมเหตุผล เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท

 2.   มีกรรมการร่วมกัน 6 ท่าน คือ  1)  นายปริญญ์  จิราธวิัฒน์     2)  นายสุทธิเกียรติ  จิราธิวัฒน์  บจ.สรรพสินค้าเซ็นทรัล เพื่อขายอาหาร และเครื่องดื่ม โดยคิดค่าเช่า           24,830,493  และได้ตกลงทํารายการในราคาที่ยุติธรรม

       3) นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน์      4)  นายวันชัย  จิราธิวัฒน์       5)  นายสุทธิพร  จิราธิวัฒน์ เป็นอัตราต่อตารางเมตรต่อเดือน หรือตามอัตราร้อยละของยอดขาย  

       6) สุทธิชาติ  จิราธิวัฒน์ ซึ่งอัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นอตัราเดียวกับที่คิดกับลูกค้าทั่วไป โดยมี  

   สัญญาเช่าที่กําหนดระยะเวลาและอัตราค่าเช่าที่ชัดเจน  

17 การเช่าพื้นที่จาก บจ.เซ็นทรัลฟู้ดอเวนิว   

 ผู้เช่า  :  บจ. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป  (ประกอบธุรกิจให้บริการร้านอาหาร ภายใต้ยี่ห้อ  บจ.เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า                850,691  ค่าเช่า ค่าบริการเป็นไปในลักษณะสากลทั่วไปและเป็นราคายุติธรรม

           KFC , Mister Donut , Auntie Anne’s , Baskin Robbins , Pizza Hut, Pepper Lunch) จาก บจ.เซ็นทรัลฟู้ดอเวนิว  เพื่อวางขายอาหารและเครื่องดื่ม  

 ผู้ให้เช่า  :   บจ.เซ็นทรัลฟู้ดอเวนิว (ประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้า และให้เช่าพื้นที่)  โดยเก็บค่าเช่าเป็น % ตามยอดขาย ซึ่งอัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็น  

 ความสัมพันธ์ อัตราเดียวกับที่คิดกับลูกค้าทั่วไป โดยมีสัญญาเช่าที่กําหนดระยะ  

 1.   มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธวิัฒน์ เวลาและอัตราค่าเช่าที่ชัดเจน  

 2.   มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ  นายปริญญ์  จิราธิวัฒน์

18 การเช่าพื้นที่จาก บจ.เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป อินเตอร์เทรด   

 ผู้เช่า :  บจ. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป  (ประกอบธุรกิจให้บริการร้านอาหาร ภายใต้ยี่ห้อ  บจ.เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป เช่าพื้นที่ในบ้านสีลม จาก บจ.เซ็นทรัล                814,113  อัตราค่าเช่าเป็นราคายุติธรรมและเหมาะสมกับทําเลที่ตั้ง

          KFC , Mister Donut , Auntie Anne’s , Baskin Robbins , Pizza Hut, Pepper Lunch) มาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป อินเตอร์เทรด  เพื่อวางขายอาหารและเครื่องดื่ม  

 ผู้ให้เช่า  :  บจ.เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป อินเตอร์เทรด (ประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้า และให้เช่าพื้นที่) โดยคิดอัตราค่าเช่าเป็นอัตราค่าเช่าต่อตารางเมตรต่อเดือน ซึ่งอัตรา  

 ความสัมพันธ์ ค่าเช่าดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกับที่คดิกับลูกค้าทั่วไป โดยมีสัญญา  

 1.   มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ เช่าที่กําหนดระยะเวลาและอัตราค่าเช่าที่ชัดเจน  

 2.   มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ    1)  นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์      2)  นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์

19 การเช่าพื้นที่จาก บจ.เซ็นทรัลกาเมนท์แฟคทอรี ่   

 ผู้เช่า :  บจ. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป  (ประกอบธุรกิจใหบ้ริการร้านอาหาร ภายใต้ยี่ห้อ  บจ.เซ็นทรัล เรสตอรองส์  กรุ๊ป   เช่าพื้นที่เพื่อเป็นโกดังเก็บของ                  877,200  อัตราค่าเช่าเป็นราคายุติธรรมเหมาะสมกับทําเลที่ตั้ง

          KFC , Mister Donut , Auntie Anne’s , Baskin Robbins , Pizza Hut, Pepper Lunch) จาก บจ.เซ็นทรัลกาเมนท์แฟคทอรี่ โดยคิดอัตราค่าเช่าเป็น  

 ผู้ให้เช่า  : บจ.เซ็นทรัลกาเมนท์แฟคทอรี่ (ประกอบธุรกิจผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูปจําหน่าย และให้บริการเช่า อัตราค่าเช่าต่อตารางเมตรต่อเดือน ซึ่งอัตราคา่เช่าดังกล่าว เป็น  

               อสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าสถานที่) อัตราเดียวกับที่คิดกับลูกค้าทั่วไป  โดยมีสัญญาเช่าที่กําหนดระยะ  

 ความสัมพันธ์ เวลาและอัตราค่าเช่าที่ชัดเจน  

 1.   มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์   

 2.   มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน คือ  1)  นายปริญญ์  จิราธิวัฒน์  2)  นายสุทธิเกียรติ  จิราธิวัฒน์    

       3) นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์    

20 การซื้อบริการจาก บจ.ออโต้ มาสเตอร์ เซอร์วิส   

 ผู้ซื้อ  :  บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย  (ประกอบธุรกิจให้บริการโรงแรมและร้านอาหาร) บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย  ซื้อบริการเกี่ยวกับการ  กิจการอาหาร  ผู้ให้บริการมีความสามารถและประสบการณ์เหมาะสม ใช้อะไหล่แท้

 ผู้ขาย  :  บจ.ออโต้ มาสเตอร์ เซอร์วิส (ประกอบธุรกิจให้บริการประเภทยานพาหนะ) ซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ จาก บจ.ออโต้ มาสเตอร์ เซอร์วิส โดยคิด                    2,980  และการให้บริการเชื่อถือได้อัตราค่าบริการเป็นราคายุติธรรม

 ความสัมพันธ์ ราคาในอัตราราคาตลาด  

 1.   มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์   

 2.   มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน คือ 1) นายธีระเกียรติ  จิราธิวัฒน์   2) นายธีระเดช   จิราธิวัฒน์     

       3) นายธีระยุทธ  จิราธิวัฒน์  

   

   



97 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

  ลักษณะรายการ / 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 52

 รายการ / รายละเอียดของผุ้ทํารายการ  การคิดอัตราสินค้าและบริการ (บาท) คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า

21 การซื้อบริการจาก บจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น     

 ผู้ซื้อ  :   บจ. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป  (ประกอบธุรกิจให้บริการร้านอาหาร ภายใต้ยี่ห้อ  บจ.เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป   ซื้อบริการเกี่ยวกับการวางแผนให้             3,458,751  ผู้ให้บริการมีความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม ราคาที่

           KFC , Mister Donut , Auntie Anne’s , Baskin Robbins , Pizza Hut, Pepper Lunch) คําปรึกษาและบริหารคลังสินค้า จาก บจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น  ตกลงกันเป็นราคายุติธรรม  และการพิจารณาว่าจ้างเป็นไปตาม

 ผู้ขาย  :  บจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (ประกอบธุรกิจให้บริการให้คําปรึกษา วางแผน และบริหาร โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด  ระเบียบของบริษัท

            การจัดการ)   

 ความสัมพันธ์   

 1.   มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์   

 2.   มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน คือ     1)  นายปริญญ์  จิราธิวัฒน์       2)  นายสุทธิเกียรติ  จิราธิวัฒน์    

       3) นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์           

22 การซื้อสินค้าจาก บจ.  ซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล    

 ผู้ซื้อ :  บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย  (ประกอบธุรกิจให้บริการโรงแรมและร้านอาหาร) บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย ซื้อสินค้าประเภทวัสดุ  กิจการโรงแรม  ผู้ขายจําหน่ายสินค้าคุณภาพดี ราคาที่ตกลงกันเป็นราคายุติธรรม

 ผู้ขาย  :  บจ.  ซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล   (ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับค้าปลีก) อุปกรณ์ที่ใช้ในร้านอาหาร เช่น บันไดอลูมิเนียม รถเข็น              1,623,181  และการสั่งซื้อเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของการจัดซื้อจัดจ้าง

 ความสัมพันธ์ เครื่องเป่ามือ จาก บจ.ซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล โดยคิดราคาใน  กิจการอาหาร  

 มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ  นายปริญญ์  จิราธิวัฒน์   อัตราราคาตลาด            3,440,437

23 การเช่าพื้นที่จากบมจ. บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์   

 ผู้เช่า  :   บจ. เซ็นทรัล เรสตอรองส์กรุ๊ป  (ประกอบธุรกิจให้บริการร้านอาหาร ภายใต้ยี่ห้อ  บจ.เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าบิ๊กซี จาก         251,133,465  อัตราค่าเช่าเป็นราคายุติธรรมเหมาะสมกับทําเลที่ตั้ง และสิ่งอํานวย

             KFC , Mister Donut , Auntie Anne’s , Baskin Robbins , Pizza Hut, Pepper Lunch) บมจ.บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์และบริษัทย่อย เพื่อวางขายอาหาร   ความสะดวกเป็นอัตราเดียวกับที่ผู้ให้เช่าคิดกับลกูค้าทั่วไป

 ผู้ให้เช่า  :   บมจ. บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ (ประกอบธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้า และอสังหาริมทรัพย์) และเครื่องดื่ม  โดยคิดอัตราค่าเช่าเป็นอัตราค่าเช่าต่อตารางเมตร  

 ความสัมพันธ์ ต่อเดือน  ซึ่งอัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกับที่คิดกับลูกค้า  

 มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ  นายสุทธิชาติ  จิราธิวัฒน์     ทั่วไป โดยมีสัญญาเชา่ที่กําหนดระยะเวลา และอัตราค่าเช่าที่ชัดเจน

24 การใช้บริการจาก บมจ. ทีที แอนด์ ที   

 ผู้ซื้อ : บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย (ประกอบธุรกิจให้บริการโรงแรมและร้านอาหาร) บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ใช้บริการโทรศัพท์และสื่อสารจาก บมจ.ทีที                536,730  อัตราค่าบริการเป็นราคาตลาดเช่นเดียวกับที่คิดกับบุคคลทั่วไป

 ผู้ขาย : บริษัท ทีที แอนด์ ที จํากัด (มหาชน) แอนด ์ที  โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด  

 ความสัมพันธ์   

 มีกรรมการร่วมกัน  1  ท่าน  คือ  นายสุทธิธรรม  จิราธิวัฒน์      

25 การซื้อบริการจาก บมจ. ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น   

 ผู้ซื้อ : บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย (ประกอบธุรกิจให้บริการโรงแรมและร้านอาหาร) บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ซื้อบริการ UBC จาก บมจ.ยูไนเต็ด             1,141,879  อุปกรณ์ได้มาตรฐาน ภาพชัดเจน อัตราค่าบริการเท่ากับที่คิดกับ

 ผู้ขาย : บริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น  โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด  บุคคลทั่วไป

 ความสัมพันธ์ (Standard rate ลด 50%)  

 มีกรรมการร่วมกัน  1  ท่าน  คือ  1)  นายครรชิต  บุนะจินดา     

26 การซื้อสินค้าจาก บจ. รอยัลปอร์ซเลน   

 ผู้ซื้อ : บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย (ประกอบธรุกิจให้บริการโรงแรมและร้านอาหาร) บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย ซื้อสินค้าเกี่ยวกับ                 46,515  ผู้ขายจําหน่ายสินค้าคุณภาพดี ราคาที่ตกลงกันเป็นราคายุติธรรมและ

 ผู้ขาย : บจ. รอยัลปอร์ซเลน (ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่นๆ ยกเว้นชนิดทนไฟและ ผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่นๆยกเว้นชนิดทนไฟและใช้ในงานก่อสร้าง จาก  การสั่งซื้อเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของการจัดซื้อจัดจ้าง

          ใช้ในงานก่อสร้าง) บ.รอยัลปอร์ซเลน โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด  

 ความสัมพันธ์   

 มีกรรมการร่วมกัน  1  ท่าน  คือ  1)  นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์   

27 การซื้อสินค้าจาก บจ.บีทูเอส   

 ผู้ซื้อ : บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย (ประกอบธุรกิจให้บริการและร้านอาหาร) บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย ซื้อสินค้าเกี่ยวกับ                 28,292  ผู้ขายจําหน่ายสินค้าคุณภาพดี ราคาที่ตกลงกันเป็นราคายุติธรรม

 ผู้ขาย : บจ.บีทูเอส (ประกอบธุรกิจจําหน่ายเครื่องเขียน) เครื่องเขียน จาก บจ.บีทูเอส โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด  และการสั่งซื้อเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของการจัดซื้อจัดจ้าง

 ความสัมพันธ์   

 มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน คือ     1) นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์     2) นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์   

                                             3) นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์      

 



98 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

  ลักษณะรายการ / 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 52

 รายการ / รายละเอียดของผุ้ทํารายการ  การคิดอัตราสินค้าและบริการ (บาท) คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า

28 รายได้ค่าบริการห้องพักและอาหารจาก บจ.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล   

 ผู้ซื้อ  :  บจ.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล (ประกอบธุรกิจซุเปอร์มาเก็ต และให้เช่าพื้นที่) บจ.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ซื้อบริการห้องพัก - จัดเลี้ยง จาก บมจ.โรงแรม  ค่าบริการน้ําประปา  อัตราค่าบริการเป็นราคายุติธรรม เช่นเดียวกับผู้ให้บริการคิดกับ

 ผู้ขาย :  บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย (ประกอบธุรกิจให้บริการโรงแรมและร้านอาหาร) เซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย  โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด               67,568  ลูกค้าทั่วไป

 ความสัมพันธ์   

 1.   มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์   ค่าบริการอาหาร  

 2.   มีกรรมการร่วมกัน 4 ท่าน คือ  1)  นายปริญญ์  จิราธิวัฒน์    2)  นายสุทธิชาติ  จิราธิวัฒน์    และเครื่องดื่ม  

       3) นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์     4) นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์                 22,000  

29 รายได้ค่าบริการห้องพักและอาหารจาก บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา    

 ผู้ซื้อ  :  บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (ประกอบธุรกิจให้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้า  และอสังหาริมทรัพย์) บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา  ซื้อบริการห้องพัก - จัดเลี้ยง จาก บมจ.โรงแรม          1,418,114  อัตราค่าบริการเป็นราคายุติธรรม เช่นเดียวกับผู้ให้บริการคิดกับ

 ผู้ขาย :  บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย  (ประกอบธุรกิจให้บริการโรงแรมและร้านอาหาร) เซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย  โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด  ลูกค้าทั่วไป

 ความสัมพันธ์   

 1.   มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์   

 2.   มีกรรมการร่วมกัน 7 ท่าน คือ     1) นายปริญญ์  จิราธิวัฒน์   2) นายวันชัย จิราธิวัฒน์      

       3) นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์    4) นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์   5) นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์     

       6) นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์      7) นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ 

30 รายได้ค่าบริการห้องพักและอาหารจาก บมจ.โพสต์ พับลิชซิ่ง   

 ผู้ซื้อ : บมจ.โพสต์ พับลิชซิ่ง (ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์) บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย ให้บริการห้องพักและ  ค่าเช่าพื้นที่  อัตราค่าบริการเป็นราคายุติธรรม เช่นเดียวกับผู้ให้บริการคิดกับ

 ผู้ขาย : บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย (ประกอบธุรกิจให้บริการโรงแรมและร้านอาหาร) อาหารและเครื่องดื่มให้กับ บมจ.โพสต์ พับลิชซิ่ง โดยคิดราคาใน          7,078,663  ลูกค้าทั่วไป

 ความสัมพันธ์ อัตราราคาตลาด  ค่าบริการอาหาร  

 1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์   และเครื่องดื่ม  

 2. มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่านคือ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์           2,183,234  

31 รายได้ค่าบริการห้องพักและอาหารจาก บจ. เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น   

 ผู้ซื้อ : บจ.เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น (ประกอบธุรกิจให้บริการให้คําปรึกษาวางแผนและบริหารการจัดการ) บจ. เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปเรชั่น  ซื้อบริการห้องพัก - จัดเลี้ยง จาก          2,407,226  อัตราค่าบริการเป็นราคายุติธรรม เช่นเดียวกับผู้ให้บริการคิดกับ

 ผู้ขาย :  บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย  (ประกอบธุรกิจให้บริการโรงแรมและร้านอาหาร) บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย  โดยคิดราคาในอัตรา  ลูกค้าทั่วไป

 ความสัมพันธ์ ราคาตลาด  

 1.   มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์   

 2.   มีกรรมการร่วมกัน 7 ท่าน คือ   1)  นายปริญญ์  จิราธิวัฒน์        2)  นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์   

      3) นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์        4) นายวันชัย จริาธิวัฒน์          5) นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์    

      6) นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์      7) นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์   

32 รายได้ค่าบริการห้องพักและอาหารจาก บจ.สรรพสินค้าเซ็นทรัล   

 ผู้ซื้อ : บจ.สรรพสินค้าเซ็นทรัล (ประกอบธุรกิจค้าปลีก) บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ให้บริการเช่าพื้นที่ และบริการอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าเช่าพื้นที่  อัตราค่าบริการเป็นราคายุติธรรม เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป

 ผู้ขาย : บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย (ประกอบธุรกิจให้บริการโรงแรมและร้านอาหาร) ให้กับ บจ.สรรพสินค้าเซ็นทรัล โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด             288,000  

 ความสัมพันธ์   

 1.   มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์   

 2.   มีกรรมการร่วมกัน 6 ท่าน คือ   1)  นายปริญญ์  จิราธิวัฒน์        2)  นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์   ค่าบริการอาหาร  

      3) นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์         4) นายวันชัย จิราธิวัฒน์          5) นายสุทธิพร  จิราธิวัฒน์    และเครื่องดื่ม  

      6) นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์                     202,749 

 

  

   

   



99 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

  ลักษณะรายการ / 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 52

 รายการ / รายละเอียดของผุ้ทํารายการ  การคิดอัตราสินค้าและบริการ (บาท) คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า

33 รายได้ค่าบริการห้องพักและอาหาร จากบจ.ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์   

 ผู้ซื้อ : บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จํากัด (ประกอบธุรกิจค้าปลีกและให้เช่าศูนย์การค้า) บจ.ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ ซื้อบริการห้องพัก - จัดเลี้ยง จาก             583,100  อัตราค่าบริการเป็นราคายุติธรรม เช่นเดียวกับผู้ให้บริการคิดกับ

 ผู้ขาย : บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย (ประกอบธุรกิจให้บริการโรงแรมและร้านอาหาร) บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย โดยคิดราคาในอัตรา  ลูกค้าทั่วไป

 ความสัมพันธ์ ราคาตลาด  

 1.   มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์   

 2.   มีกรรมการร่วมกัน 8 ท่าน คือ    1) นายปริญญ์  จิราธิวัฒน์       2) นายวันชัย จิราธิวัฒน์      

       3) นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์     4) นายสุทธิชัย จริาธิวัฒน์        5) นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์     

       6) นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์      7) นายสุทธิพร จิราธิวัฒน์        8) นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์   

34 รายได้ค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการ จาก บจ. เซ็นทรัลเทรดดิ้ง   

 ผู้ซื้อ : บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จํากัด (ประกอบธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าสํานักงานและให้เช่าพื้นที่) บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มกับ บจ.เซ็นทรัล             174,291  อัตราค่าบริการเป็นราคายุติธรรม เช่นเดียวกับผู้ให้บริการคิดกับ

 ผู้ขาย : บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย (ประกอบธุรกิจให้บริการโรงแรมและร้านอาหาร) เทรดดิ้ง โดยคิดราคาในอัตราตลาดทั่วไป  ลูกค้าทั่วไป

 ความสัมพันธ์   

 1.   มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์   

 2.   มีกรรมการร่วมกัน 7 ท่าน คือ    1) นายปริญญ์  จิราธวิัฒน์     2) นายวันชัย จิราธิวัฒน์      

       3) นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์    4) นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์     5) นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์   

       6) นายสุทธิพร จิราธิวัฒน์        7) นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์   

35 รายได้ค่าบริการห้องพักและอาหาร จาก บจ.เตียง จิราธิวัฒน์   

 ผู้ซื้อ : บจ. เตียง จิราธิวัฒน์ (ประกอบธุรกิจใหเ้ช่าศูนย์การค้า) บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ให้บริการห้องพักและอาหารและ             437,036  อัตราค่าบริการเป็นราคายุติธรรม เช่นเดียวกับผู้ให้บริการคิดกับ

 ผู้ขาย : บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย (ประกอบธุรกิจให้บริการโรงแรมและร้านอาหาร) เครื่องดื่มให้กับ บจ.เตียง จิราธิวัฒน์  ลูกค้าทั่วไป

 ความสัมพันธ์   

 1.   มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์   

 2.   มีกรรมการร่วมกัน 8 ท่าน คือ    1) นายปริญญ์  จิราธิวัฒน์       2) นายวันชัย จิราธิวัฒน์      

       3) นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์     4) นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์       5) นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์     

       6) นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์      7) นายสุทธิพร จิราธิวัฒน์       8) นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์   

36 รายได้ค่าบริการห้องพักและอาหารจาก บจ.ซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล   

 ผู้ซื้อ : บจ.ซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล (ประกอบธุรกิจจําหน่ายวัสดุก่อสร้าง, เครื่องมือ เครื่องใช้ในการก่อสร้าง บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ให้บริการห้องพักและอาหารและเครื่องดื่ม              187,718  อัตราค่าบริการเป็นราคายุติธรรม เช่นเดียวกับผู้ให้บริการคิดกับ

 ค้าปลีก ให้กับ บจ.ซีอาซี เพาเวอร์ รีเทล โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด  ลูกค้าทั่วไป

 ผู้ขาย : บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย (ประกอบธุรกิจให้บริการโรงแรมและร้านอาหาร)

 ความสัมพันธ์   

 มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ  นายปริญญ์  จิราธิวัฒน์       

37 รายได้ค่าบริการห้องพักและอาหารจาก บมจ.บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์

 ผู้ซื้อ  : บมจ.บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ (ประกอบธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์) บมจ.บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ ซื้อบริการห้องพกั - จัดเลี้ยง             214,501  อัตราค่าบริการเป็นราคายุติธรรม เช่นเดียวกับผู้ให้บริการคิดกับ

 ผู้ขาย  :  บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย  (ประกอบธุรกิจให้บริการโรงแรมและร้านอาหาร) จาก บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย โดยคิดราคาใน  ลูกค้าทั่วไป

 ความสัมพันธ์ อัตราราคาตลาด  

 มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์     

38 การซื้อสินค้าจาก บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์   

 ผู้ซื้อ : บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย(ประกอบธุรกิจให้บริการโรงแรมและร้านอาหาร) บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์พลาสติก เมลามัน               20,555  ผู้ขายจําหน่ายสินค้าคุณภาพดี ราคาที่ตกลงกันเป็นราคายุติธรรม

 ผู้ขาย : บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ (ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์พลาสติก เมลามัน ประเภทเครื่องใช้ในโรงแรม) ประเภทเครื่องใช้ในโรงแรม จาก บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โดยคิดราคา  และการสั่งซื้อเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของการจัดซื้อจัดจ้าง

 ความสัมพันธ์ ในอัตราราคาตลาด  

 มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์   



100 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

  ลักษณะรายการ / 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 52

 รายการ / รายละเอียดของผุ้ทํารายการ  การคิดอัตราสินค้าและบริการ (บาท) คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า

39 การซื้อบริการโฆษณาจาก บจ. ฮาเชท ฟิลิปปาคิ โพสต์-เอซีพี    

 ผู้ซื้อ  :     บจ. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป  (ประกอบธุรกิจให้บริการร้านอาหาร ภายใต้ยี่ห้อ  บจ. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป ลงโฆษณาในนิตยสาร Cleo ของบจ.ฮาเชท            104,000  ผู้ให้บริการมีความคิดริเริ่มที่ดี มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

             KFC , Mister Donut , Auntie Anne’s , Baskin Robbins , Pizza Hut, Pepper Lunch) ฟิลิปปาคิ โพสต์-เอซีพี โดยคิดอัตราค่าโฆษณาต่อเดอืน ซึ่งอัตราค่าโฆษณา  และตรงกับกลุ่มลูกค้า อัตราค่าโฆษณาเป็นราคายุติธรรม

 ผู้ขาย     :   บจ. ฮาเชท ฟิลิปปาคิ โพสต์-เอซีพี  (ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์) ดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกับที่คิดกับลูกค้าทั่วไป  โดยมีสัญญาบริการโฆษณา  

 ความสัมพันธ์ ที่กําหนดระยะเวลาและอัตราค่าโฆษณาที่ชัดเจน  

 1.   มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์   

 2.   มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายสุทธิเกียรติ  จิราธิวัฒน์   

40 รายได้ค่าบริการห้องพักและอาหารจาก บจ.เพาเวอร์บาย   

 ผู้ซื้อ : บจ.เพาเวอร์บาย (ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับจําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า) บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ให้บริการเช่าพื้นที่ และบริการอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าเช่าพื้นที่  อัตราค่าบริการเป็นราคายุติธรรม เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป

 ผู้ขาย : บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย (ประกอบธุรกิจให้บริการโรงแรมและร้านอาหาร) ให้กับ บจ.เพาเวอร์บายโดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด       12,821,519  

 ความสัมพันธ์   

 1.   มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์   

 2.   มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน คือ   1) นายวันชัย  จิราธิวัฒน์        2)  นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์   ค่าบริการอาหาร  

       3) นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์       และเครื่องดื่ม 

               334,484

41 การซื้อบรกิารจาก บจ. เซ็นทรัล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์   

 ผู้ซื้อ : บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย (ประกอบธุรกิจให้บริการโรงแรมและร้านอาหาร) บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ซื้อบริการเกี่ยวกับการอบรมสัมมนาภาษีอากร         3,522,916  ผู้ให้บริการมีความรู้ดี 

 ผู้ขาย : บจ. เซ็นทรัล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ (ประกอบธุรกิจให้บริการอบรมและสัมมนาภาษี) จาก บจ. เซ็นทรัล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด  คา่บริการเป็นราคาตลาดเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป

 ความสัมพันธ์   

 1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์   

 2. มีกรรมการร่วมกัน 5 ท่าน คือ 1) นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์  2) นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์    

    3) นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์  4) นายธีระเดช จิราธิวัฒน์  5) นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์   

42 การซื้อสินค้าจาก บจ. ซีอาร์ซ ีสปอร์ต   

 ผู้ซื้อ : บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษัทย่อย (ประกอบธุรกิจให้บริการโรงแรมและร้านอาหาร) บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา และบริษัทย่อยซื้อสินค้าจาก บจ. ซีอาร์ซี สปอร์ต              32,045  ผู้ขายจําหน่ายสินค้าคุณภาพดี ราคาที่ตกลงกันเป็นราคายุติธรรม

 ผู้ขาย : บจ. ซีอาร์ซี สปอร์ต (ประกอบธุรกิจค้าปลีกอุปกรณ์กีฬา, เสื้อ, กางเกง, รองเท้ากีฬา) เพื่อให้บริการแก่ลกูค้าโดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด  และการสั่งซื้อเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของการจัดซื้อจัดจ้าง

 ความสัมพันธ์   

 1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์   

 2. มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ 1) นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ 2) นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์   

43 การเช่าช่วงทรัพย์สินจาก บจ.เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ่ายค่าเช่าช่วงอาคารโรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด ์  กิจการโรงแรม  อัตราค่าเช่าเป็นราคายุติธรรม เหมาะสมกับทําเลที่ตั้ง

 ผู้เช่า : บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา (ประกอบธุรกิจโรงแรม) กรุงเทพฯ และส่วนปรับปรุงอาคารโรงแรมพร้อมทั้งทรัพย์สินครุภัณฑ์ ให้กับ  ค่าเช่าช่วง  และสิ่งอํานวยความสะดวก

 ผู้ให้เช่า : บจ.เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา (ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) บริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จํากัด เพื่อใช้ประกอบกิจการโรงแรม โดยมีสัญญาเช่า     174,688,840  

 ความสัมพันธ์ กําหนดระยะเวลา 20 ปี ในอัตราราคาตลาด  

 1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์   

 2. มีกรรมการร่วมกัน 7 ท่าน คือ 1) นายวันชัย จิราธิวัฒน์   2) นายสุทธิพร จิราธิวัฒน์ 

     3) นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์   4)นายสุทธเกียรติ จิราธิวัฒน์  5)นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์  

     6) นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์  7) นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์   

        902,686,773  

 



 บริษัท ประเภทธุรกิจ จํานวนหุ้นสามัญ จํานวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการ
   ที่ออกจําหน่ายแล้ว ที่บริษัทถือ  ถือหุ้น (%)

1. บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอร์ท จํากัด โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทารา 1,850,000 หุ้น 1,183,104 หุ้น 63.9%
 เลขที่ 1 ถ.ดําเนินเกษม ต.หัวหิน  แกรนด์รีสอร์ทและวิลลา มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้  
 อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน หุ้นละ 100  บาท  
     โทรศัพท์   :  (032) 512-021 (249 ห้อง)   
     โทรสาร    :  (032) 511-099    
     
2. บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 12,500 หุ้น 12,493 หุ้น 100.0%
 จํากัด บีชรีสอร์ท สมุย มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้  
 เลขที่ 38/2 ม. 3 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย (202 ห้อง) หุ้นละ 100  บาท  
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี    
     โทรศัพท์  :  (077) 230-500    
     โทรสาร   :  (077) 230-522    
     
3. บริษัท เซ็นทรัลสมุยวิลเลจ  จํากัด โรงแรมเซ็นทาราวิลลา 2,200,000 หุ้น 2,199,994 หุ้น 100.0%
 เลขที่ 111 หมู่ 2 ตําบลมะเร็ต  สมุย มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้           (ถือหุ้นโดย บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จํากัด) 
 อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (99 ห้อง) หุ้นละ 100  บาท  
     โทรศัพท์   :  (077) 424-020    
     โทรสาร    :  (077) 424-022    
     
4. บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จํากัด โรงแรมโนโวเทลเซ็นทารา 5,800,000  หุ้น 5,799,994 หุ้น 100.0%
 เลขที่ 3 ถนนเสน่หานุสรณ์  หาดใหญ่ มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้      (ถือหุ้นโดย บริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเม้นท์ จํากัด) 
 อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (245 ห้อง) หุ้นละ 100  บาท  
     โทรศัพท์   :  (074) 352-222    
     โทรสาร    :  (074) 352-223    
     
5. บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ  จํากัด โรงแรมเซ็นทาราวิลลา 1,500,000 หุ้น 1,499,994 หุ้น 100.0%
 เลขที่ 701 ถนนปฏัก ตําบลกะรน  ภูเก็ต มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้  
 อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (72 ห้อง) หุ้นละ 100  บาท  
     โทรศัพท์   :  (076) 286-300    
     โทรสาร    :  (076) 286-316    
     
6. บริษัท  โรงแรมเซ็นทรัลแม่สอดฮิลล์ จํากัด โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์ 190,000 หุ้น 186,996 หุ้น 98.4%
 เลขที่ 100 ถ.สายเอเชีย  รีสอร์ท มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้     (ถือหุ้นโดย บริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเม้นท์ จํากัด) 

 อําเภอแม่สอด  จังหวัดตาก (113 ห้อง) หุ้นละ 1,000 บาท  
     โทรศัพท์  :  (055)  532-601    
     โทรสาร   :   (055) 532-600    

7. บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบย์รีสอร์ท จํากัด  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 5,000,000 หุ้น 4,999,993 หุ้น 100.0%
 เลขที่ 396-396/1 หมู่ที่ 2 ตําบลอ่าวนาง บีชรีสอร์ทและวิลลา มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้  
 อําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบี่ กระบี่ หุ้นละ 100  บาท  
     โทรศัพท์   :  (075) 637-789 (192 ห้อง)   
     โทรสาร   :  (075) 637-800    
     
8 บริษัท โรงแรมกะรนภูเก็ต  จํากัด โรงแรมเซ็นทารากะรน 5,200,000 หุ้น 2,599,995 หุ้น 50.0%
 เลขที่ 502/3 ถนนปฏัก ตําบลกะรน  รีสอร์ท ภูเก็ต มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้        (ถือหุ้นทางตรง 1,799,995 หุ้น (34.6%) โดยบริษัท 
 อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (335 ห้อง) หุ้นละ 100  บาท           และถือหุ้นทางอ้อม 1,600,000 หุ้น (15.4%) โดย 
     โทรศัพท์   :  (076) 396-200-5                                         บริษัท โรงแรมกะตะภูเก็ต จํากัด) 
     โทรสาร    :  (076) 396-491    
     
9 บริษัท โรงแรมกะตะภูเก็ต  จํากัด โรงแรมเซ็นทารากะตะ 1,200,000 หุ้น 600,000 หุ้น 50.0%
 เลขที่ 54 ถนนเกศขวัญ ตําบลกะรน รีสอร์ท ภูเก็ต มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้  
 อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (158 ห้อง) หุ้นละ 100  บาท  
     โทรศัพท์   :  (076) 370-300    
     โทรสาร    :  (076) 333-462    
     
10 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จํากัด โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 10,000,000 หุ้น 9,999,993 หุ้น 100.0%
 เลขท่ี 999/99 ถนนพระราม 1 และบางกอกคอนเวนชัน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  
 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 100 บาท  
 กรุงเทพฯ (512 ห้อง)   
     โทรศัพท์  :  (02) 100-1234    
     โทรสาร   :   (02) 100-1235    
     

101ขอมูลทั่วไปของนิติบุคคลท่ีบริษัทถือหุนมากกวารอยละ 10 ของหุนที่ออกจําหนาย
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 บริษัท ประเภทธุรกิจ จํานวนหุ้นสามัญ จํานวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการ
   ที่ออกจําหน่ายแล้ว ที่บริษัทถือ  ถือหุ้น (%)

11 บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จํากัด โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีช 2,500,000 หุ้น 2,499,994 หุ้น 100.0%
 เลขที่ 38/2 ม. 3 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย  รีสอร์ท ภูเก็ต มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้  
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อยู่ในระหว่างก่อสร้าง) หุ้นละ 100  บาท  
     โทรศัพท์  :  (077) 230-500    
     โทรสาร   :  (077) 230-522    
     
12 บริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเม้นท์ จํากัด ลงทุนในบรษิัทอื่น 10,000,000 หุ้น 9,999,993 หุ้น 100.0%
 เลขที่ 1695 ถ.พหลโยธิน   มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้  
 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  หุ้นละ 100  บาท  
     โทรศัพท์  :  (02) 769-1234    
     โทรสาร   :  (02) 100-6232

13 บริษัท เซ็นทรัลบริการซักรีด จํากัด  ไม่ได้ประกอบกิจการ 59,375 หุ้น 59,369 หุ้น 100.0%
 เลขที่  1695 ถ.พหลโยธิน   มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้      (ถือหุ้นโดย บริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเม้นท์ จํากัด) 

 แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ   หุ้นละ 100  บาท  
     โทรศัพท์  :  (02) 769-1234    
     โทรสาร   :  (02) 100-6232    

14 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเกาะกูด จํากัด โรงแรมเซ็นทาราเกาะกูด 1,200,000 หุ้น 1,199,993 หุ้น 100.0%
 เลขที่ 1695 ถ.พหลโยธิน  (อยู่ในระหว่าง มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  
 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ รอการพัฒนา 100 บาท  
     โทรศัพท์  :  (02) 769-1234 เป็นโรงแรม)   
     โทรสาร   :  (02) 100-6232    
     
15 บริษัท ทรปิเปิลไนน์ เดคคอร์ จํากัด ไม่ได้ประกอบกิจการ 10,000 หุ้น 9,994 หุ้น 100.0%
 เลขที่ 999/99 ถ.พระราม 1  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  
 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  100 บาท  
     โทรศัพท์  :  (02) 769-1234  เรียกชําระแล้วหุ้นละ  
     โทรสาร   :  (02) 100-6232  25 บาท  
     
16 บริษัท เอส.พี.เรียลต้ี ลันตา บีช จํากัด ไม่ได้ประกอบกิจการ 10,000 หุ้น 9,994 หุ้น 100.0%
 เลขที่ 999/99 ถ.พระราม 1  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  
 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  100 บาท  
     โทรศัพท์  :  (02) 769-1234  เรียกชําระแล้วหุ้นละ  
     โทรสาร   :  (02) 100-6232  25 บาท  
     
17 บริษัท เอส.พี.เรียลต้ี พัทยา บีช จํากัด ไม่ได้ประกอบกิจการ 800,000 หุ้น 799,993 หุ้น 100.0%
 เลขที่ 999/99 ถ.พระราม 1  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  
 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  100 บาท  
     โทรศัพท์  :  (02) 769-1234    
     โทรสาร   :  (02) 100-6232    
     
18 บริษัท เอส.พี.เรียลต้ี หาดฝรั่งรีสอร์ท  จํากัด ไม่ได้ประกอบกิจการ 885,000 หุ้น 884,994 หุ้น 100.0%
 เลขที่ 999/99 ถ.พระราม 1  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  
 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  100 บาท  
     โทรศัพท์  :  (02) 769-1234  เรียกชําระแล้วหุ้นละ  
     โทรสาร   :  (02) 100-6232  25 บาท  
     
19  บริษัท เซ็นทาราอินเตอร์เนชั่นแนล ลงทุนในบริษัทอื่น 1,500,000 หุ้น 1,499,996 หุ้น 100.0%
 แมนเนจเม้นท์ จํากัด และรับบริหารโรงแรม มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  
 เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1  100 บาท  
 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน    
 กรุงเทพฯ    
     โทรศัพท์  :  (02) 769-1234    
     โทรสาร   :  (02) 100-6232    
     
20 Regent Maldives Pvt. Ltd. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 17,990 หุ้น 4,498 หุ้น 25.0%
 4th Floor Rowville, Fareedhi Magu ไอร์แลนด์รีสอร์ทและสปา มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้              (ถือหุ้นโดยบริษัท เซ็นทาราอินเตอร์เนชั่นแนล  
 Maafannu, Republic of Maldives มัลดีฟส์ หุ้นละ 778.21                                          แมนเนจเม้นท์ จํากัด) 
 Tel   :  + 960 330 6566  (112 ห้อง/วิลลา) ดอลลาร์สหรัฐ  
 Fax  :  + 960 330 9796   
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 บริษัท ประเภทธุรกิจ จํานวนหุ้นสามัญ จํานวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการ
   ที่ออกจําหน่ายแล้ว ที่บริษัทถือ  ถือหุ้น (%)

21 บริษัท บี-อาร์ (ไทยแลนด์) จํากัด  โรงงานผลิตไอศกรีม 15,000,000 หุ้น 14,999,994 หุ้น 100.0%
 เลขที่ 55/18 หมู่ 13 ถ.พหลโยธิน  มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้          (ถือหุ้นโดยบริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากัด) 
 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  หุ้นละ  10  บาท  
      โทรศัพท์  :  (02) 909-2277-9    
      โทรสาร   :  (02) 529-4900    
     
22 บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากัด ผู้รับสิทธิ์ในการประกอบการ 6,200,000 หุ้น 6,199,991 หุ้น 100.0%
 เลขที่ 306 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ KFC, Mister Donut, มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้  
 เขตบางรัก กรุงเทพฯ Auntie Anne’s,Pepper Lunch หุ้นละ  100  บาท  
      โทรศัพท์  : (02) 635-7930-9 และ Beard Papa   
      โทรสาร   :  (02) 635-7940-1    
     
23 กองทุนรวมไทยพัฒนา 2 ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนของกองทุน หน่วยลงทุนของกองทุน 23.9%
 ชั้น 21-23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์     81,500,000 หน่วย 19,500,000 หน่วย 
 เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก      มูลค่าหน่วยลงทุน        (ถือหุ้นโดยตรง 19,420,000 หน่วย และถือหุ้นโดย 
 แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย        หน่วยละ 10 บาท                                บริษัทย่อย 80,000 หน่วย) 
 กรุงเทพฯ    
      โทรศัพท์  :  (02) 649-2000    
      โทรสาร   :  (02) 649-2100    
     
24 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนของกองทุน หน่วยลงทุนของกองทุน 25.3%
 โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา     320,000,000 หน่วย  81,093,500 หน่วย 
 400/22 ชั้น 6 อาคารธนาคารกสิกรไทย     มูลค่าหน่วยลงทุน  
 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน      หน่วยละ 10 บาท  
 เขตพญาไท กรุงเทพฯ    
      โทรศัพท์  :  (02) 673-3999    
      โทรสาร   :  (02) 276-3900    
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ชื่อบริษัท บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจบริการ เช่น โรงแรม ภัตตาคาร อาหาร และเครื่องดื่ม ฯลฯ
เลขทะเบียนบริษัท 0107536001389 (เดิม บมจ. 212)
Home Page http://www.centarahotelsresorts.com

ทุนเรือนหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2552
ทุนจดทะเบียน: 1,580,800,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ 1,580,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว: 1,350,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ 1,350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

สํานักงานใหญ่ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
สถานที่ตั้ง 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ (02) 769-1234
โทรสาร (02) 769-1235

สํานักงาน โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ
สถานที่ตั้ง 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ (02) 541-1234
โทรสาร (02) 541-1087
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    หุ้นกู้ อันดับเครดิต จํานวน วันที่ออก ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ย หลักประกัน งวด วันครบกําหนด ยอดคงเหลือ
 ตราสารหนี้ ล้านบาท หุ้นกู้ ปี   ดอกเบี้ย  31 ธ.ค. 2552
         
CENT117A A- 1,000 29 ก.ค.2552 2 ปี 4.00% - ทุก 3 เดือน 29 ก.ค. 2554 1,000
CENT127A A- 600 29 ก.ค.2552 3 ปี 4.55% - ทุก 3 เดือน 29 ก.ค. 2555 600
CENT127B A- 1,000 24 ก.ค.2552 3 ปี 4.45% - ทุก 6 เดือน 24 ก.ค. 2555 1,000
         
เงื่อนไขของผู้ออกหุ้นกู ้         

1. บริษัทต้องดํารงสัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest - bearing  debt  to Equity Ratio)   ในอัตราส่วนไม่เกิน 2 : 1 ณ วันสิ้นงวดบัญชีของแต่ละปี โดยคํานวณจากงบการเงินรวม     
2. บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลในแต่ละปีให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นจํานวนเกินกว่าร้อยละ 60 ของผลกําไรสุทธิในปีนั้นๆ         
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นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4,6-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท์ : (02) 359-1200-01  
โทรสาร : (02) 359-1259

นายทะเบียนหุ้นกู้
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญ่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : (02) 626-7000
• “หุ้นกู้ของ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ชุดท่ี 1  ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2554”(CENTEL117A)
• “หุ้นกู้ของ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ชุดท่ี 2  ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2555”(CENTEL127A)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (02) 544-1000
•  “หุ้นกู้ของ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2552 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2555”(CENTEL127B)

ผู้สอบบัญชี
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
โดย คุณบุญศรี โชติไพบูลย์พันธ์ุ ทะเบียนเลขท่ี 3756 
ชั้น 50-51 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขที่ 195 ถนนสาธรใต้ ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์  : (02) 677-2000  
โทรสาร  : (02) 677-2222

ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จํากัด
ชั้น 22 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ เลขที่ 540 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330   
โทรศัพท์  : (02) 264-8000, (02) 657-2121  
โทรสาร : (02) 657-2222

บริษัท บิซซิเนส แอ็ดไวเซอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด
ชั้น 15 อาคารมณียา เลขที่ 518/5 ถนนเพลินจิต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  : (02) 255-8977-8, (02)251-2285  
โทรสาร : (02) 254-4576

บริษัทจัดอันดับเครดิต
บริษัท ทริส เรทติ้ง จํากัด
ชั้น 24 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ เลขท่ี 191 ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์  : (02) 231-3011
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร พลตรี กระวี สุทัศน์ ณ อยุธยา
ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร สายการลงทุน นาย แดน ชินสุภัคกุล

กลุ่มธุรกิจโรงแรม
ฝ่ายปฎิบัติการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ มร. เกิร์ด สตีบ
รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ มร. เดวิด กู๊ด

ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ และภาพลักษณ์
รองประธานอาวุโส นาง สุพัตรา จิราธิวัฒน์

ฝ่ายบริหารโครงการ
รองประธานอาวุโสฝ่ายบริหารโครงการ นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์

ฝ่ายเซ็นทาราอินเตอร์เนชันแนลแมนเนจเมนท์ 
รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ นาย ศุภรัฐ เอื้อวัฒนสกุล

ฝ่ายการเงินและบริหาร
รองประธานอาวุโส ดร. รณชิต มหัทธนะพฤกธิ์
รองประธาน- ฝ่ายจัดซื้อ นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์

ฝ่ายขายและการตลาด
รองประธานอาวุโสฝ่ายขายและการตลาด มร. คริสโตเฟอร์ เบลีย์
ผู้อํานวยการกลุ่ม นาย ณัฐพงศ์ จันทเวทย์ศิริ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รองประธาน นางสาว ภัทรา จองเจริญกุลชัย

ผู้จัดการทั่วไป
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ มร.มิเชล ฮอร์น
โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ มร.มาร์ติน รีด
โซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์รีสอร์ทและวิลลา หัวหิน มร.ฌาร์ค มูรี่
เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา กระบี่ มร.โทมัส รอยพ์เก้
เซ็นทาราแกรนด์ไอร์แลนด์รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์ มร.แกรนท์ เจฟฟรีย์
เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท สมุย มร.มาร์ติน ไฮนิเกอร์
เซ็นทาราวิลลา สมุย มร.เอียน คาร์เมรอน
บุณฑรีย์ สปารีสอร์ทและสปา สมุย - เซ็นทารารีสอร์ท มร.วอยเทค คลาซิกี้ 
เซ็นทาราวิลลา ภูเก็ต มร.อเล็กซอนเดอร์ กลาวเซอร์
เซ็นทาราปาริญารีสอร์ทและวิลลา เกาะพงัน มร.วอยเทค คลาซิกี้
เซ็นทารากะรนรีสอร์ท ภูเก็ต มร.อังเดร บรูลฮาร์ท
เซ็นทารากะตะรีสอร์ท ภูเก็ต มร.อเล็กซอนเดอร์ กลาวเซอร์
เซ็นทาราชานทะเลรีสอร์ทและวิลลา ตราด นายฑิฆัมพร สุขสวัสดิ์
โรงแรมโนโวเทลเซ็นทารา หาดใหญ่ นายอัษฎางค์ สุขวิเศษ
โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน เชียงใหม่ นายบุญชัย สุวัติสกุลสวัสดิ์
เซ็นทาราแม่สอดฮิลล์รีสอร์ท แม่สอด นายสมศักด์ิ สายสวาท

กลุ่มธุรกิจอาหารบริการด่วน
ฝ่ายปฏิบัติการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ นายธีระเดช จิราธิวัฒน์

ผู้จัดการทั่วไป
ไก่ทอด เค.เอฟ.ซี นายโชคดี วิศาลสิงห์
มิสเตอร์โดนัท นายสุชีพ ธรรมาชีพเจริญ
เปปเปอร์ ลันช์  นางอรวรรณ โกมลพันธ์พร 
เพรทเซล อานต้ี แอนส์ นางสาว เกวลี ว่องปรีชา
ครีมพัฟ เบียร์ด ปาปาส์  นายยาสึโตะ โทกาชิ
โครงการพัฒนาแบรนด์ใหม่ นายวิชัย เจริญธรรมานนท์
โรงงาน ผลิตไอศกรีม บี อาร์ ไทยแลนด์ นายรัสทัม เบ็ญราฮีม

ผู้บริหารฝ่าย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-การตลาด นายฐากฤต สนิทประชากร
ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นางยุพาพรรณ เสรีนิราช
ผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล นางเปรมหทัย พึ่งบุญ ณ อยุธยา
ผู้อํานวยการฝ่ายจัดซื้อ นางอําไพพรรณ จิราธิวัฒน์
ผู้อํานวยการฝ่ายวางแผนคลังสินค้าและขนส่ง นางสาวดลพร บุญกูล
ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ นายณัฏฐพล มณฑลโสภณ
ผู้อํานวยการฝ่ายสารสนเทศ นายธวัชชัย  เชาวน์รัตนะ
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