ภาคผนวก
งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวของกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ของกลุมบริษทั ธุรกิจโรงแรมและบริการทองเที่ยวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (บางสวน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
หนวย:บาท
หมายเหตุ
สินทรัพย
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ
ที่ ดิ น ที่ ไ ม ไ ด ใ ช ใ น ก า ร
ดําเนินงาน

12

งบการเงินรวม
2546
2545

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2546
2545

2,203,162,831 2,121,858,961 2,208,112,957 2,126,809,087
114,364,902 114,364,902 107,561,162 107,561,162

บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน (บางสวน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
หนวย:บาท
หมายเหตุ

คาใชจายอื่น
คาเสื่อมราคา
ขาดทุ น จากการขายสิ น ทรั พ ย
ถาวร

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

2546

2545

2546

2545

(213,684,865)
(11,341,614)

(189,531,185)
(20,927,868)

(213,684,865)
(11,341,614)

(189,531,185)
(20,927,868)

บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (บางสวน)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
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3.4 ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา
ที่ดิน อาคารและอุ ปกรณแสดงตามราคาทุ น หลังหัก คา เสื่อมราคาสะสม คา เสื่อมราคา
คํานวณจากราคาทุนโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณดังนี้: อาคารและสวนปรับปรุง
เครื่องจักรและอุปกรณอาคาร
เครื่องตกแตง ติดตั้งและอุปกรณ
ยานพาหนะ

-

20 - 40
10 - 15
5
5

ป
ป
ป
ป

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและงานระหวางกอสราง
อุปกรณใชในการดําเนินงานที่ไดมากอนวันที่ 1 มกราคม 2541 ตัดเปนคาใชจายโดยวิธี
เสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณ 5 ป อุปกรณใชในการดําเนินงานที่ไดมาตั้งแตวันที่ 1
มกราคม 2541 จะตัดเปนคาใชจายทั้งจํานวน เมื่อเริ่มใชงานสินทรัพยดังกลาว
12. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม
ที่ดิน

อาคารและ
สวน
ปรับปรุง

เครื่องจักร
และอุปรณ
อาคาร

เครื่อง
ตกแตง
ติดตั้งและ
อุปกรณ

อุปกรณ
ใชในการ
ดําเนินงา
น

ยาน
พาหนะ

งาน
ระหวาง
กอสราง

รวม

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2545
ซื้อเพิ่ม
โอนเขา (ออก)
จําหนาย

380,998
-

1,922,944
(21)

514,367
373
45,952
(141)

1,481,375
28,303
363,351
(348,310)

72,957
-

5,744
184
(756)

148,109
280,800
(409,303)
-

4,526,494
309,660
(349,228)

31 ธันวาคม 2546

380,998

1,922,923

560,551

1,524,719

72,957

5,172

19,606

4,486,926

-

905,617
67,655
(8)

479,852
7,492
(141)

946,685
137,320
(333,652)

69,872
826
-

2,609
392
(756)
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คาเสื่อมราคา - จําหนาย

-

2,404,635
213,685
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31 ธันวาคม 2546

-

973,264

487,203

750,353

70,698

2,245

มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2546

380,998

949,659

73,348

774,366

2,259

2,927

19,606

2,203,163

31 ธันวาคม 2545

380,998

1,017,327

34,515

534,690

3,085

3,135

148,109

2,121,859

คาเสื่อมราคาสําหรับป (ซึ่งรวมอยูในงบกําไรขาดทุน) :
ป 2546
ป 2545

-

2,283,763

213,685
189,531

143

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
ที่ดิน

อาคารและ
สวน
ปรับปรุง

เครื่องจักร
และ
อุปกรณ
อาคาร

เครื่อง
ตกแตง
ติดตั้งและ
อุปกรณ

อุปกรณ
ใชในการ
ดําเนินงา
น

ยานพา
หนะ

งาน
ระหวาง
กอสราง

รวม

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2545
ซื้อเพิ่ม
โอนเขา (ออก)
จําหนาย

385,948
-

1,922,944
(21)

514,367
373
45,952
(141)

1,481,375
28,303
363,351
(348,310)

72,957
-

5,744
184
(756)

31 ธันวาคม 2546

385,948

1,922,923

560,551

1,524,719

72,957

5,172

19,606

4,491,876

-

905,617
67,655
(8)

479,852
7,492
(141)

946,685
137,320
(333,652)

69,872
826
-

2,609
392
(756)

-

2,404,635
213,685
(334,557)

31 ธันวาคม 2546

-

973,264

487,203

750,353

70,698

2,245

-

2,283,763

มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2546

385,948

949,659

73,348

774,366

2,259

2,927

19,606

2,208,113

31 ธันวาคม 2545

385,948

1,017,327

34,515

534,690

3,085

3,135

148,109

2,126,809

คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2545
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคา - จําหนาย

คาเสื่อมราคาสําหรับป (ซึ่งรวมอยูในงบกําไรขาดทุน) :
ป 2546
ป 2545

148,109 4,531,444
280,800
309,660
(409,303)
(349,228)

213,685
189,531

21. ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทฯมีภาระผูกพันรายจายฝายทุนซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการ
กอสราง ปรับปรุงอาคารและคาที่ปรึกษาเปนจํานวนเงินประมาณ 119.38 ลานบาท (2545 : 95.16
ลานบาท)
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บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (บางสวน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
หนวย:บาท
หมายเหตุ
สินทรัพย
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ
ที่ดินระหวางการพัฒนา

13
14

งบการเงินรวม
2547
2546

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2547
2546

2,150,820,110 2,203,162,831 2,115,770,236 2,208,112,957
114,364,902 114,364,902 107,561,162 107,561,162

(2546:ที่ดินที่ไมไดใชดําเนินงาน)

บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน (บางสวน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
หมายเหตุ
คาใชจายอื่น
คาเสื่อมราคา
กํ า ไ ร (ข า ด ทุ น )จ า ก ก า ร ข า ย
สินทรัพยถาวร

งบการเงินรวม
2546
2547
(285,097,453)
1,798,683

(213,684,865)
(11,341,614)

หนวย:บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2547
2546
(285,097,453)
1,798,683

(213,684,865)
(11,341,614)

บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (บางสวน)
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
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3.4 ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา
ที่ดิน อาคารและอุ ปกรณแสดงตามราคาทุ น หลังหัก คา เสื่อมราคาสะสม คา เสื่อมราคา
คํานวณจากราคาทุนโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณดังนี้: อาคารและสวนปรับปรุง
เครื่องจักรและอุปกรณอาคาร
เครื่องตกแตง ติดตั้งและอุปกรณ
ยานพาหนะ

-

20 - 40
10 - 15
5
5

ป
ป
ป
ป

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและงานระหวางกอสราง
อุปกรณใชในการดําเนินงานที่ไดมากอนวันที่ 1 มกราคม 2541 ตัดเปนคาใชจายโดยวิธี
เสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณ 5 ป อุปกรณใชในการดําเนินงานที่ไดมาตั้งแตวันที่ 1
มกราคม 2541 จะตัดเปนคาใชจายทั้งจํานวน เมื่อเริ่มใชงานสินทรัพยดังกลาว
13. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
งบการเงินรวม

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2546
ซื้อเพิ่ม
โอนเขา (ออก)
จําหนาย

ที่ดิน

อาคารและ
สวน
ปรับปรุง

380,998
-

1,922,923
101
2,719
-

เครื่องจักร
และ
อุปกรณ
อาคาร

เครื่อง
ตกแตง
ติดตั้งและ
อุปกรณ

560,551 1,524,719
10,095
38,962
140,046
(18,776) (63,167)

อุปกรณใช
ในการ
ดําเนินงาน

72,957
(211)

ยานพา
หนะ

(หนวย : พันบาท)
งาน
รวม
ระหวาง
กอสราง

5,172
2,083

19,606
182,062
(142,765)
(1,290
-

4,486,926
233,303
(83,444)
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คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2546
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคา - จําหนาย

380,998

1,925,743

551,870

1,640,560

72,746

5,965

-

973,264
67,914
-

487,203
11,620
(18,775)

750,353
202,941
(63,120)

70,698
2,048
-

2,245
574
(1,000

58,903
-

4,636,785

2,283,763
285,097
(82,895)
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31 ธันวาคม 2547

-

1,041,178

480,048

890,174

72,746

1,819

-

2,485,965

มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2547

380,998

884,565

71,822

750,386

-

4,146

58,903

2,150,820

31 ธันวาคม 2546

380,998

949,659

73,348

774,366

2,259

2,927

19,606

2,203,163

คาเสื่อมราคาสําหรับป (ซึ่งรวมอยูในงบกําไรขาดทุน) :
ป 2547

285,097

ป 2546

213,685
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(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
ที่ดิน

อาคารและ
สวน
ปรับปรุง

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2546
ซื้อเพิ่ม
โอนเขา (ออก)
จําหนาย

385,948
-

1,922,923
101
2,719
-

31 ธันวาคม 2547

385,948

คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2546
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคา - จําหนาย
31 ธันวาคม 2547

เครื่องจักร
และ
อุปกรณ
อาคาร

เครื่อง
ตกแตง
ติดตั้งและ
อุปกรณ

อุปกรณใช
ในการ
ดําเนินงาน

ยานพาหน
ะ

งาน
ระหวาง
กอสราง

รวม

560,551 1,524,719
10,095
38,962
140,046
(18,776) (63,167)

72,957
(211)

5,172
2,083
(1,290)

1,925,743

551,870

1,640,560

72,746

5,965

58,903

4,641,735

-

973,264
67,914
-

487,203
11,620
(18,775)

750,353
202,941
(63,120)

70,698
2,048
-

2,245
574
(1,000)

-

2,283,763
285,097
(82,895)

-

1,041,178

480,048

890,174

72,746

1,819

-

2,485,965

มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2547

385,948

884,565

71,822

750,386

-

4,146

58,903

2,155,770

31 ธันวาคม 2546

385,948

949,659

73,348

774,366

2,259

2,927

19,606

2,208,113

19,606 4,491,876
182,062
233,303
(142,765)
(83,444)

คาเสื่อมราคาสําหรับป (ซึ่งรวมอยูในงบกําไรขาดทุน) :
ป 2547

285,097

ป 2546

213,685

14. ที่ดินระหวางการพัฒนา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯไดนําที่ดินระหวางการพัฒนาซึ่งตั้งอยูในจังหวัด
เชียงใหมไปจดจํานองเพื่อเปนหลักประกันสําหรับวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากธนาคารในประเทศแหง
หนึ่ง ซึ่งบริษัทฯยังมิไดใชวงเงินดังกลาวในระหวางปปจจุบัน
23. ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯมีภาระผูกพันรายจายฝายทุนซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการ
กอสรางและ ปรับปรุงอาคารเปนจํานวนเงินประมาณ 57.40 ลานบาท (2546 : 119.38 ลานบาท)
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (บางสวน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
หนวย:บาท

สินทรัพย
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2547
2546

11

2,349,349,262 1,937,988,635

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2547
2546

964,180,428

733,515,288

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน (บางสวน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
หนวย:บาท
หมาย
เหตุ

งบการเงินรวม
2547
2546

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2547
2546

คาใชจายอื่น

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

246,298,711

238,978,932

175,281,939

153,784,250

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
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3. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
3.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ที่ดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงในราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสม
ค า เสื่ อ มราคาคํ า นวณโดยวิ ธี เ ส น ตรงตามอายุ ก ารใช ง านโดยประมาณของสิ น ทรั พ ย
ดังตอไปนี้
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อาคารในที่เชา
อาคาร
คาตกแตงและปรับปรุงอาคารในที่เชา
คาตกแตงและปรับปรุงอาคาร
เครื่องตกแตงและอุปกรณตา ง ๆ ในที่เชา
เครื่องตกแตงและอุปกรณตา ง ๆ
ยานพาหนะ
สิทธิการเชา

ตามอายุสัญญา
20 - 33 ป
5 - 10 ป
5 - 10 ป
5 - 15 ป
5 - 15 ป
5 - 10 ป
ตามอายุสัญญา

คาเสื่อมราคาของเครื่องถวยชาม เครื่องแกว เครื่องเงินและผาตางๆ คํานวณโดยใชวิธี
สํารวจของคงเหลือในวันสิ้นป และตีราคาใหม
ในกรณีที่มีการดอยคาของสินทรัพย จะรับรูผลขาดทุนนั้นในงบกําไรขาดทุน
คาเสื่อมราคาสินทรัพยของ Philippine Hoteliers, Inc. คํานวณตามวิธีเสนตรงตามอายุใช
งานของสินทรัพยซึ่งมีตั้งแต 5-50 ป เครื่องถวยชาม เครื่องแกว เครื่องเงิน และผาตางๆ ซึ่งซื้อมาใน
ครั้งแรกบันทึกบัญชีเปนสินทรัพยและตัดจําหนายภายใน 10 ป สวนที่ซื้อหลังจากนั้นบันทึกบัญชี
เปนคาใชจายประจํางวด
4.2 รายการที่ไมเกี่ยวกับเงินสด มีดังตอไปนี้
4.2.3 รายการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
งบการเงินรวม
2546
2545
บาท
บาท
เจาหนี้คาจัดหาสินทรัพยยกมา
บวก คาซื้อสินทรัพยถาวร
หัก เงินสดจาย
เจาหนี้คาจัดหาสินทรัพยยกไป

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2546
2545
บาท
บาท
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10,412,680
713,663,537
(676,035,762)
48,040,455

16,961,989
165,020,128
(171,569,437)
10,412,680

10,308,890
381,296,253
(343,687,182)
47,917,961

13,161,143
130,269,406
(133,121,659)
10,308,890
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
งบการเงินรวม

ราคาทุน
ที่ดิน
สวนปรับปรุงที่ดิน
อาคาร
อาคารในที่เชา
รวม
เครื่องตกแตงและอุปกรณ
เครื่องตกแตงและอุปกรณในที่เชา
รวม
เครื่องตกแตงภายใน
เครื่องตกแตงภายในในที่เชา
รวม
งานระหวางกอสราง

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2545
บาท
217,688,244
30,050,547
910,177,871
1,147,231,457
2,057,409,328
605,322,636
982,864,056
1,588,186,692
68,299,027
256,644,092
324,943,119

เพิ่มขึ้น

บาท
335,111
955,601
1,290,712
25,711,489
35,015,528
60,727,017
36,817,488
36,817,488

ขาย

บาท
(9,361,500)
(2,487,465)
(222,703,503)
(225,190,968)
(17,120)
(17,120)

4,450,790

305,404,191

33,603,431

292,869,535
5,758,687

(5,916,951)

55,568,035
104,656,690
4,416,556,876

10,253,561
713,121,191

(60,759)

คาตัดจําหนาย

บาท
-

-

ตัดจําหนาย
ออกจากบัญชี

บาท
(236,875)
(1,367,825)
(1,604,700)
(5,337,534)
(5,337,534)
-

โอน

บาท
949,053
(989,976)
(40,923)
(943,833)
134,852,791
133,908,958
124,966,783
124,966,783

กําไร (ขาดทุน)
จากอัตรา
แลกเปลี่ยน
ในการแปลงคา
บาท
(195,397)
(88,775,549)
(88,775,549)
(18,283,128)
(18,283,128)
-

(258,829,598)

-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2546
บาท
208,326,744
29,855,150
911,462,035
1,058,421,533
1,969,883,568
627,365,952
910,377,919
1,537,743,871
68,299,027
413,073,709
481,372,736
51,025,383

ที่ดินอาคารและอุปกรณรอการปรับปรุง

และตกแตง
ยานพาหนะ
เครื่องถวยชาม เครือ่ งแกว
เครื่องเงินและผาตาง ๆ
สิทธิการเชาสุทธิ
รวมราคาทุน

-

-

-

(555,917)

292,869,535
32,889,250

(107,809,991)

58,233,719
84,783,833
4,746,983,789
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(19,872,857)
(19,872,857)

(7,521,898)
(14,464,132)

(5,220)
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งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2545
บาท
คาเสื่อมราคาสะสม
- สวนปรับปรุงที่ดิน
- อาคาร
- อาคารในที่เชา
รวม
- เครื่องตกแตงและอุปกรณ
- เครื่องตกแตงและอุปกรณในที่เชา
รวม
- เครื่องตกแตงภายใน
- เครื่องตกแตงภายในในที่เชา
รวม
- ยานพาหนะ
- เครื่องถวยชาม เครื่องแกว
เครื่องเงินและผาตาง ๆ
รวมคาเสื่อมราคาสะสม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ
คาเสื่อมราคา
คาตัดจําหนาย

เพิ่มขึ้น

ขาย

คาตัดจําหนาย

ตัดจําหนาย
ออกจากบัญชี

โอน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

กําไร (ขาดทุน)
จากอัตรา
แลกเปลี่ยน
ในการแปลงคา
บาท

-

102,612
56,813,294
56,813,294
13,190,568
13,190,568
555,917

(11,506,292)
(427,574,311)
(708,590,255)
(1,136,164,566)
(532,520,288)
(497,973,214)
(1,030,493,502)
(64,787,758)
(129,783,014)
(194,570,772)
(24,607,881)

70,662,391
(37,147,600)

(291,514)
(2,397,634,527)
2,349,349,262
225,730,628
19,872,857

(10,695,759)
(389,014,571)
(722,449,751)
(1,111,464,322)
(509,440,144)
(678,403,306)
(1,187,843,450)
(62,451,137)
(78,159,898)
(140,611,035)
(27,953,675)

(913,145
(38,559,740
(42,953,798
(81,513,538
(25,794,522
(55,138,542
(80,933,064
(2,336,621
(57,384,721
(59,721,342
(2,357,856

2,477,510
221,528,442
224,005,952
5,147,733

(2,478,568,241)
1,937,988,635
222,447,435
16,531,497

(291,683
(225,730,628
487,390,563

229,153,685
(11,393,613)

(19,872,857

236,868
849,624
1,086,492
5,761,605
5,761,605
169
6,848,266
(7,615,866)

-
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ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2546
บาท

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2545
บาท
ราคาทุน
ที่ดิน
สวนปรับปรุงที่ดนิ
อาคาร
อาคารในที่เชา
งานระหวางกอสราง
คาตกแตงภายในในที่เชา
เครื่องตกแตงและอุปกรณ
เครื่องตกแตงและอุปกรณในที่เชา
ยานพาหนะ
เครื่องถวยชาม เครื่องแกว
เครื่องเงิน และผาตาง ๆ
สิทธิการเชาสุทธิ
รวมราคาทุน
คาเสื่อมราคาสะสม
- อาคาร
- อาคารในที่เชา

เพิ่มขึ้น

ขาย

คาตัดจําหนาย

ตัดจําหนาย
ออกจากบัญชี

รายการโอน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

29,761,040
124,635
9,781,802
228,539,038
4,311,117
256,644,092
1,638,587
825,973,247
16,138,074

301,358,291
36,817,488
12,757
32,026,643
4,669,282

(9,361,500)
(17,120)
(222,703,503)
(3,703,774)

31,396,231
222,907,076
1,627,214,939

6,411,792
381,296,253

(18,000)
(235,803,897)

(27,007,568)
(27,007,568)

(5,337,534)
(1,367,825)
(5,918,907)
(12,624,266)

(989,976)
(258,829,598)
124,966,783
134,852,791
-
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ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2546
บาท
20,399,540
124,635
9,781,802
227,549,062
46,839,810
413,073,709
1,651,344
768,781,353
17,103,582
31,871,116
195,899,508
1,733,075,461
(7,144,202)
(227,341,518)

- คาตกแตงภายในในที่เชา
- เครื่องตกแตงและอุปกรณตางๆ
- เครื่องตกแตงและอุปกรณตางๆ
ในที่เชา
- ยานพาหนะ
รวมคาเสื่อมราคาสะสม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ
คาเสื่อมราคา
คาตัดจําหนาย

(78,159,899)
(1,495,095)

(57,384,721)
(32,678)

(568,282,482)
(13,687,783)
(893,699,651)
733,515,288
89,118,041
23,666,209

(45,585,329)
(1,503,530)
(106,917,586)
274,378,667

221,528,442
3,582,533
225,110,975
(10,692,922)

(27,007,568)

5,761,605
-

-

(129,783,015)
(1,527,773)

849,624
6,611,229
(6,013,037)

-

(391,489,745)
(11,608,780)
(768,895,033)
964,180,428
106,917,586
27,007,568
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22.

สัญญาเชาระยะยาว
สัญญาเชาระยะยาวประกอบดวย
บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
สัญญาเชาที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งของอาคารโรงแรมดุสิตธานี และอาคารพาณิชยดุสิตธานี ฉบับ
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2509 ระหวางสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย (“ผูใหเชา”) กับบริษัท
ครบกําหนดในวันที่ 31 มีนาคม 2546 และตามเงื่อนไขในสัญญาระบุใหบริษัทสามารถตอสัญญาได
อีก 2 ครั้ง ๆ ละ 15 ป โดยจะตองตกลงคาเชากันใหม
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2545 บริษัทไดลงนามตอสัญญาเชาดังกลาวขางตนครั้งแรกโดยมีระยะเวลา
15 ป นับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2546 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 และกําหนดชําระคาเชาลวงหนา 15 ป
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,100,000,000 บาท ซึ่งเงินจํานวนดังกลาวไดรวมถึงคาเชารายเดือนแลว โดย
กําหนดเปน 3 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 ภายในวันที่ 1 เมษายน 2546 จํานวน 360,000,000 บาท
งวดที่ 2 ภายในวันที่ 1 เมษายน 2547 จํานวน 360,000,000 บาท
งวดที่ 3 ภายในวันที่ 1 เมษายน 2548 จํานวน 380,000,000 บาท
ตามสัญญาเชาดังกลาว เมื่อบริษัทชําระคาเชาใหแกผูใหเชาตามสัญญาเชาครบถวนแลว บริษัทมี
สิทธิอยางเต็มที่ในการเชาสถานที่ โดยผูใหเชาไมมีสิทธิบอกเลิกสัญญากอนครบกําหนดระยะเวลา
การเชาตามสัญญานี้ แตหากบริษัทผิดสัญญา ผูใหเชามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเชาได
ในวันที่ 1 เมษายน 2546 บริษัทไดชําระเงินคาเชาสําหรับงวดที่ 1 แลว
นอกจากนั้นบริษัทยังมีสัญญาเชาที่ดินสําหรับระยะเวลาตั้งแต 1 กุมภาพันธ 2537 ถึง 30 กันยายน
2560 โดยกําหนดอัตราคาเชาดังนี้
ระยะเวลา
อัตราคาเชาตอป (บาท)
1 กุมภาพันธ 2537 - 31 ธันวาคม 2547
3,000,000
1 มกราคม 2548 - 31 ธันวาคม 2553
3,600,000
1 มกราคม 2554 - 30 กันยายน 2560
4,200,000
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ตามสัญญาเชาเดิม คาเชาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนของเงินฟรังก
สวิสเซอรแลนด ตอมาในวันที่ 21 มกราคม 2545 ไดมีการทําบันทึกแนบทายสัญญาโอนสิทธิการเชา
ที่ดินโดยมีขอตกลงเงื่อนไขเกี่ยวกับการคิดคาเชาเพิ่มเติมจากสัญญาเดิม ดังนั้นในระหวางอายุสัญญา
เชานี้ หากมีการยกเลิกสกุลเงินฟรังกสวิสเซอรแลนด ใหใชอัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทกับเงิน
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ดอลลารสหรัฐ โดยใชอัตราเฉลี่ยคาของเงินดอลลารสหรัฐของปที่เริ่มทําสัญญา ซึ่งอัตราขายของ
ธนาคารพาณิชยตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย หนึ่งดอลลารสหรัฐมีคาเทากับ 25 บาท
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2541 บริษัทไดทําสัญญาเชาที่ดิน และอาคารโรงแรมจากบริษัทยอยแหง
หนึ่ง คือบริษัท ดุสติ โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด ซึ่งมีระยะเวลา 3 ป ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2541 โดย
มีเงื่อนไขใหทําสัญญาไดอีก 6 ครั้ง โดยมีระยะเวลาครั้งละ 3 ป 5 ครั้ง และครั้งสุดทายอีก 2 ป คาเชา
เดือนละ 900,000 บาท
บริษัท รอยัล ปริ๊นเซส จํากัด (มหาชน)
ประเภท
ระยะเวลาที่เหลืออยู คาเชาที่จะตองจายตามอายุสัญญาเชา
ที่เหลือ (บาท)
2547
19,892,708
2547-2554
อาคาร
19,892,708
2546
2546-2554
อาคาร
21,263,554
21,263,554
Philippine Hoteliers, Inc.
บริษ ัท มีส ั ญ ญาเช า ที ่ ด ิน ซึ ่ง เปน ที ่ตั ้ง ของอาคารโรงแรม โดยมีอ ัต ราค า เชา ตามที่
กํา หนดในสั ญ ญา ซึ่งจายชําระทุกไตรมาสในอัตรารอยละ 5 ของรายไดสําหรับป สัญญาเชามีอายุ
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และหลังจากนั้น บริษัทมีสทิ ธิตออายุไดอีก 25 ป เมื่อสัญญาเชาสิ้นสุด
ลง บริษัทจะตองคืนที่ดินพรอมทั้งสงมอบทรัพยสินที่เชารวมทั้งอาคาร และอุปกรณซึ่งเปนสวน
หนึ่งของอาคารใหกับผูใหเชา
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2544 ไดมีการตออายุสัญญาเชาดังกลาวขางตนออกไปอีก 25 ป
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2546 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2570 โดยมีเงื่อนไขตางๆ เชนเดียวกับสัญญา
ฉบับเดิม
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24. ภาระผูกพัน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
24.7 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทมีสัญญาปรับปรุงและตกแตงโรงแรมของบริษัท
3 แหงเปนเงิน 315,998,180 บาท ซึ่งคาดวาจะเสร็จในป 2547 โดยมีสวนของงานที่อยูระหวาง
ดําเนินการที่จะตองจายชําระในงวดถัดไปเปนเงิน 89,951,066 บาท
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บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (บางสวน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
หนวย:บาท
หมายเหตุ

สินทรัพย
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ

11

งบการเงินรวม
2547
2546

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2547
2546

2,727,668,405 2,349,349,262 1,247,794,403

964,180,428

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน (บางสวน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
หนวย:บาท
หมายเหตุ

คาใชจายอื่น
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

งบการเงินรวม
2547
2546
287,688,196

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2547
2546

246,298,711

224,735,593

175,281,939

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (บางสวน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
3. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
3.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ที่ดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงในราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสม
ค า เสื่ อ มราคาคํ า นวณโดยวิ ธี เ ส น ตรงตามอายุ ก ารใช ง านโดยประมาณของสิ น ทรั พ ย
ดังตอไปนี้
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อาคารในที่เชา
อาคาร
คาตกแตงและปรับปรุงอาคารในที่เชา
คาตกแตงและปรับปรุงอาคาร
เครื่องตกแตงและอุปกรณตา ง ๆ ในที่เชา

ตามอายุสัญญา
20 - 33 ป
5 - 10 ป
5 - 10 ป
5 - 15 ป
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เครื่องตกแตงและอุปกรณตา ง ๆ
เครื่องถวยชาม เครื่องแกว เครื่องเงิน และ
ยานพาหนะ
สิทธิการเชา

5 - 15 ป
5 ป
5 - 10 ป
ตามอายุสัญญา

ในกรณีที่มีการดอยคาของสินทรัพย จะรับรูผลขาดทุนนั้นในงบกําไรขาดทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณที่รับโอนจากการชําระหนี้แสดงในราคาบังคับขาย (Forced Sale
Value) ซึ่งถัวเฉลี่ยจากราคาประเมินโดยผูประเมินอิสระ 2 ราย ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
คาเสื่อมราคาสินทรัพยของ Philippine Hoteliers, Inc. คํานวณตามวิธีเสนตรงตามอายุ
ใชงานของสินทรัพยซึ่งมีตั้งแต 5-50 ป เครื่องถวยชาม เครื่องแกว เครื่องเงิน และผาตางๆ ซึ่งซื้อมา
ในครั้งแรกบันทึกบัญชีเปนสินทรัพยและตัดจําหนายภายใน 10 ป สวนที่ซื้อหลังจากนั้นบันทึก
บัญชีเปนคาใชจายประจํางวด
3.6 ตนทุนการกูยมื
บริษัทบันทึกตนทุนการกูยืมที่เกิดขึ้นระหวางการปรับปรุง เปนตนทุนของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณระหวางปรับปรุงและตกแตง จนกวาการปรับปรุงดังกลาวจะแลวเสร็จและจํานวนตนทุน
ทั้งหมดมีจํานวนไมเกินมูลคาสุทธิที่จะไดรับตนทุนการกูยืมที่เกิดขึ้นหลังจากปรับปรุงแลวเสร็จ
รับรูเปนคาใชจายในงวดที่เกิดขึ้น
4. ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
4.2 รายการที่ไมเกี่ยวกับเงินสด มีดังตอไปนี้
4.2.3 รายการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
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งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

2547

2546

2547

2546

บาท

บาท

บาท

บาท

48,040,455

10,412,680

47,917,961

10,308,890

บวก คาซื้อสินทรัพยถาวร

583,157,851

713,663,537

481,594,740

381,296,253

หัก เงินสดจาย

(525,244,476)

(676,035,762)

(439,183,061)

(343,687,182)

เจาหนี้คาจัดหาสินทรัพยยกไป

105,953,830

48,040,455

90,329,640

47,917,961

Copyright  by Chiang Mai University
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11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
งบการเงินรวม

ราคาทุน
ที่ดิน
สวนปรับปรุงที่ดิน
อาคาร
อาคารในที่เชา
รวม
เครื่องตกแตงและอุปกรณ
เครื่องตกแตงและอุปกรณในที่เชา

รวม
เครื่องตกแตงภายใน
เครื่องตกแตงภายในในที่เชา
รวม
ยานพาหนะ
เครื่องถวยชาม เครือ่ งแกว
เครื่องเงินและผาตาง ๆ
สิทธิการเชาสุทธิ
รวมราคาทุน

ยอดคงเหลือ
เพิ่มขึ้น
ขาย
คาตัดจําหนาย ตัดจําหนาย
ณ วันที่
ออกจากบัญชี
31 ธันวาคม
2546
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
208,326,744
29,855,150
911,462,035
239,550
1,058,421,533
(2,641,852)
1,969,883,568
239,550
(2,641,852)
627,365,952 19,143,681
(4,033,051)
(4,144,877)
910,377,919 94,765,538 (209,851,570)
(384,085)
1,537,743,871 113,909,219 (213,884,621)
(4,528,962)
68,299,027
1,660,762
413,073,709 28,173,958
(393,711)
(5,439,882)
481,372,736 29,834,720
(393,711)
(5,439,882)
32,889,250
5,621,416
(2,748,370)
(513,806)
58,233,719 12,167,513
(1,106,870)
84,783,833
4,403,088,871 161,772,418 (220,775,424)

(15,432,684)
(15,432,684)

สินทรัพย
รับโอนเพื่อ
ชําระหนี้

สินทรัพย
โอนเพื่อ
ชําระหนี้

โอน

กําไร (ขาดทุน)
จากอัตรา
แลกเปลี่ยน
ในการแปลงคา
บาท
บาท
บาท
บาท
107,500,000 (20,000,000)
323,544 (22,000,000)
(37,171)
128,600,935 (153,207,652) 2,350,000
3,897,468
(16,913,157)
128,600,935 (153,207,652) 6,247,468
(16,913,157)
4,525,440 (156,605,154) (31,217,945)
65,658,692
(3,556,363)
4,525,440 (156,605,154) 34,440,747
(3,556,363)
39,716 (1,176,532) 32,472,460
108,324,508
39,716 (1,176,532) 140,796,968
1,460,191 (3,158,296)
(105,754)

(5,215,600) 5,975,010 (4,387,471)
(656,044)
(15,698,250) 248,424,836 (360,535,105) 180,829,139

(20,612,445)
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ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2547
บาท
295,826,744
8,141,523
889,444,868
1,042,763,992
1,932,208,860
455,034,046
857,010,131
1,312,044,177
101,295,433
543,738,582
645,034,015
33,444,631
65,010,257
69,351,149
4,361,061,356

งบการเงินรวม

คาเสื่อมราคาสะสม
- สวนปรับปรุงที่ดิน
- อาคาร
- อาคารในที่เชา
รวม
- เครื่องตกแตงและอุปกรณ
-เครื่องตกแตงและอุปกรณในที่เชา
รวม
- เครื่องตกแตงภายใน
- เครื่องตกแตงภายในในที่เชา
รวม
- ยานพาหนะ
- เครื่องถวยชาม เครื่องแกว
เครื่องเงินและผาตาง ๆ
รวมคาเสื่อมราคาสะสม
งานระหวางกอสราง
ที่ดินอาคารและอุปกรณระหวาง
การปรับปรุงและตกแตง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ
คาเสื่อมราคา
คาตัดจําหนาย

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2546

เพิ่มขึ้น

ขาย

คาตัดจําหนาย ตัดจําหนาย สินทรัพย
สินทรัพย
ออกจาก รับโอนเพื่อ โอนเพื่อชําระ
บัญชี
ชําระหนี้
หนี้

บาท

บาท

บาท

บาท

(11,506,292)
(427,574,311)
(708,590,255)
(1,136,164,566)
(532,520,288)
(497,973,214)
(1,030,493,502)
(64,787,758)
(129,783,014)
(194,570,772)
(24,607,881)

(1,249,516)
(37,678,243)
(31,424,196)
(69,102,439)
(24,300,829)
(84,134,430)
(108,435,259)
(1,781,252)
(80,615,038)
(82,396,290)
(2,935,182)

2,622,714
2,622,714
3,497,349
208,165,486
211,662,835
103,673
103,673
2,748,367

(291,514) (2,068,611)
(2,397,634,527) (266,187,297)
51,025,383 354,421,617

บาท

บาท

-

661,524
1,126,367
1,787,891
5,042,089
5,042,089
513,806

(2,836)
(380,547)
(380,547)
(77,271)
(77,271)
(695)
(695)
(25,603)

35,494
217,173,083
(1,701,152)

-

32,722
7,376,508
(5,676,065)

(672,775)
(5,976,268)

(15,432,684)

โอน

กําไร (ขาดทุน)
จากอัตรา
แลกเปลี่ยนใน
การแปลงคา
บาท

บาท

บาท

7,416,414
58,775,523
58,775,523
145,628,114
145,628,114
1,147,369
1,147,369
2,086,073

13,699,347
(386,660)
13,312,687
(13,699,347)
414,329
(13,285,018)
(27,669)

66,946,266
316,953,004

(486,952) 215,053,493
-

(180,829,139)

15,033,908
(104,837)

(2,291,909)
(2,209,671,784)
217,135,807

-

(5,683,374)

359,143,026
2,727,668,405
266,674,249
15,432,684

(13,997,807) 247,937,884 (145,481,612)

บาท

20,766
(5,321,464)
(406,857,578)
12,003,748
(725,387,989)
12,003,748 (1,132,245,567)
(393,412,054)
2,903,640 (370,298,811)
2,903,640 (763,710,865)
(79,121,683)
(204,837,961)
(283,959,644)
105,754
(22,142,335)
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2,349,349,262
225,730,628
19,872,857

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2547
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งบการเงินเฉพาะบริษัท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2546
บาท
ราคาทุน
ที่ดิน
สวนปรับปรุงที่ดิน
อาคาร
อาคารในที่เชา
คาตกแตงภายในในที่เชา
เครื่องตกแตงและอุปกรณ
เครื่องตกแตงและอุปกรณในที่เชา
ยานพาหนะ
เครื่องถวยชาม เครือ่ งแกว
เครื่องเงิน และผาตาง ๆ
สิทธิการเชาสุทธิ
รวมราคาทุน
คาเสื่อมราคาสะสม
- อาคาร
- อาคารในที่เชา
- คาตกแตงภายในในที่เชา
- เครื่องตกแตงและอุปกรณตางๆ
- เครื่องตกแตงและอุปกรณตางๆ

เพิ่มขึ้น

ขาย

บาท

บาท

20,399,540
124,635
9,781,802
227,549,062
413,073,709
1,651,344
768,781,353
17,103,582

28,173,958
77,086
94,210,712
3,011,173

(2,641,852)
(393,711)
(289,246)
(209,851,570)
(58,804)

31,871,116
195,899,508
1,686,235,651

8,150,585
133,623,514

(1,004,485)
(214,239,668)

คาตัดจําหนาย

บาท

รายการโอน

บาท

บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2547
บาท

(5,439,882)
(384,085)
-

108,324,508
65,658,692
-

20,399,540
124,635
9,781,802
224,907,210
543,738,582
1,439,184
718,415,102
20,055,951

(5,705,800)
(11,529,767)

173,983,200

33,311,416
173,334,484
1,745,507,906
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(7,633,292)
(224,792,144)
(204,837,962)
(1,294,551)

(7,144,202)
(227,341,518)
(129,783,015)
(1,527,773)

(489,090)
(73,340)
(80,615,038)
(31,808)

2,622,714
103,673
265,030

-

ตัดจําหนาย
ออกจากบัญชี

(22,565,024)
(22,565,024)
-

5,042,089
-

414,329
-
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ในที่เชา
- ยานพาหนะ

(391,489,745)
(11,608,780)

(75,042,386)
(1,851,612)

208,165,487
58,802

-

1,126,367
-

(386,660)
(27,669)

(257,626,937)
(13,429,259)

- เครื่องถวยชาม เครื่องแกว
เครื่องเงินและผาตาง ๆ
รวมคาเสื่อมราคาสะสม

(768,895,033)

(1,626,163)
(159,729,437)

211,215,706

-

32,591
6,201,047

-

(1,593,572)
(711,207,717)

งานระหวางกอสราง

46,839,810

347,971,226

(1,701,152)

-

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ

964,180,428

321,865,303

(4,725,114)

(5,632,470)
(10,961,190)

(173,983,200)
-

213,494,214
1,247,794,403
159,729,437
22,565,024

คาเสื่อมราคา
คาตัดจําหนาย

(22,565,024)

106,917,586
27,007,568
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ในวันที่ 25 ธันวาคม 2546 บริษัท ดุสิต โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยแหง
หนึ่งไดซื้อโรงแรมแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม เพื่อทําการปรับปรุงและตกแตงเปนจํานวนเงินทัง้ สิน้
292,869,535 บาท ซึ่งประกอบดวยที่ดินมูลคา 275,965,641 บาท อาคารและอุปกรณมูลคา 16,903,894
บาท และคาดวาจะเปดดําเนินการในป 2548 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ดอกเบี้ยจายจํานวน
5,123,973 บาทไดถูกรวมเปนสวนหนึ่งของตนทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณระหวางการ
ปรับปรุงและตกแตงดังกลาว
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณรวมคาสิทธิการเชาที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งของอาคารโรงแรมดุสิต รี
สอรท พัทยา ซึ่งมีราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 จํานวน 183,282,176
บาท และ 197,657,312 บาท ตามลําดับ ถึงแมวาจะยังไมมีการโอนกรรมสิทธิ์ของอาคารโรงแรม
ดุสิต รีสอรท พัทยา มาเปนของบริษัทก็ตาม ฝายบริหารของบริษัทมีความเห็นตามขอเท็จจริงและ
ขอกฎหมายวา บริษัทมีสิทธิใชอาคารโรงแรมดุสิต รีสอรท พัทยา ในการดําเนินกิจการ เนื่องจาก
อาคารดังกลาวตั้งอยูในที่ดินซึ่งบริษัทยอยเปนผูเชาและ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2545 ไดทําการจด
ทะเบี ยนโอนสิ ทธิ การเช าที่ ดิ นต อสํ านั กงานที่ ดิ น พั ทยา ให บริ ษั ทแล ว นอกจากนั้ น บริ ษั ท ได
ครอบครองโดยสงบและเปดเผยโดยมีเจตนาเปนเจาของมาเกินกวา 10 ป ตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา 1382
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ที่ดินและอาคารซึ่งมีราคาตามบัญชี 141,125,297 บาท จํานองเปน
ประกันเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเงินกูยืมระยะยาวของบริษัทยอย
ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 บริษัท รอยัล ปริ๊นเซส จํากัด (มหาชน) ไดรับโอนทรัพย
หลักประกัน ตามราคาบังคับขาย (Forced Sale Value) ซึ่งถัวเฉลี่ยจากราคาประเมินโดยผูประเมิน
อิสระ 2 ราย ที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยเพื่อชําระหนี้จากบริษัท โคราชธานี จํากัด ประกอบดวยที่ดิน อาคารและอุปกรณ มี
มูลคาทั้งสิ้น 248,424,836 บาท และสินทรัพยอื่น-โปรแกรมคอมพิวเตอร มูลคาทั้งสิ้น 348,215
บาท (ดูหมายเหตุขอ 13) และสินคาคงเหลือในราคาตามบัญชี มูลคาทั้งสิ้น 1,226,949 บาท (ดูหมาย
เหตุขอ 6) รวมมูลคาทั้งสิ้น 250,000,000 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 อาคารและอุปกรณของบริษัทและบริษัทยอยมีราคาทุน
ซึ่งคํานวณ คาเสื่อมราคาทั้งจํานวนแลวแตยังคงใชงานอยูจํานวน 1,242,172,686 บาท และ
1,482,799,363 บาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 อาคารและอุปกรณของบริษัทมีราคาทุนซึ่งคํานวณ
คาเสื่อมราคา ทั้งจํานวนแลวแตยังคงใชงานอยูจํานวน 535,670,843 บาท และ 648,793,263 บาท
ตามลําดับ
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23. สัญญาเชาระยะยาว
สัญญาเชาระยะยาวประกอบดวย
บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
สัญญาเชาที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งของอาคารโรงแรมดุสิตธานี และอาคารพาณิชยดุสิตธานี ฉบับ
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2509 ระหวางสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย กับบริษัทครบกําหนด
ในวันที่31 มีนาคม 2546 และตามเงื่อนไขในสัญญาระบุใหบริษัทสามารถตอสัญญาไดอีก 2 ครั้ง ๆ
ละ 15 ป โดยจะตองตกลงคาเชากันใหม
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2545 บริษัทไดลงนามตอสัญญาเชาดังกลาวขางตนครั้งแรกโดยมี
ระยะเวลา 15 ป นับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2546 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 และกําหนดชําระคาเชา
ลวงหนา 15 ป เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,100,000,000 บาท ซึ่งเงินจํานวนดังกลาวไดรวมถึงคาเชาราย
เดือนแลว โดยแบงจายเปน 3 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 ภายในวันที่ 1 เมษายน 2546 จํานวน 360,000,000 บาท
งวดที่ 2 ภายในวันที่ 1 เมษายน 2547 จํานวน 360,000,000 บาท
งวดที่ 3 ภายในวันที่ 1 เมษายน 2548 จํานวน 380,000,000 บาท
ตามสัญญาเชาดังกลาว เมื่อบริษัทชําระคาเชาใหแกผูใหเชาตามสัญญาเชาครบถวนแลว
บริษัทมีสิทธิอยางเต็มที่ในการเชาสถานที่ โดยผูใหเชาไมมีสิทธิบอกเลิกสัญญากอนครบกําหนด
ระยะเวลาการเชาตามสัญญานี้ แตหากบริษัทผิดสัญญา ผูใหเชามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเชาได
ในวันที่ 1 เมษายน 2546 บริษัทไดชําระเงินคาเชาสําหรับงวดที่ 1 แลว
ในวันที่ 1 เมษายน 2547 บริษัทไดชําระเงินคาเชาสําหรับงวดที่ 2 แลว
นอกจากนั้นบริษัทยังมีสัญญาเชาที่ดินสําหรับระยะเวลาตั้งแต 1 กุมภาพันธ 2537 ถึง 30 กันยายน
2560 โดยกําหนดอัตราคาเชาดังนี้
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ระยะเวลา
1 กุมภาพันธ 2537 - 31 ธันวาคม 2547
1 มกราคม 2548 - 31 ธันวาคม 2553
1 มกราคม 2554 - 30 กันยายน 2560

อัตราคาเชาตอป (บาท)
3,000,000
3,600,000
4,200,000

Copyright
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ตามสัญญาเชาเดิม คาเชาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนของเงินฟรังก
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สวิสเซอรแลนด ตอมาในวันที่ 21 มกราคม 2545 ไดมีการทําบันทึกแนบทายสัญญาโอนสิทธิการเชา
ที่ดินโดยมีขอตกลงเงื่อนไขเกี่ยวกับการคิดคาเชาเพิ่มเติมจากสัญญาเดิม ดังนั้นในระหวางอายุสัญญา
เชานี้ หากมีการยกเลิกสกุลเงินฟรังกสวิสเซอรแลนด ใหใชอัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทกับเงิน
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ดอลลารสหรัฐ โดยใชอัตราเฉลี่ยคาของเงินดอลลารสหรัฐของปที่เริ่มทําสัญญา ซึ่งอัตราขายของ
ธนาคารพาณิชยตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย หนึ่งดอลลารสหรัฐมีคาเทากับ 25 บาท
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2541 บริษัทไดทําสัญญาเชาที่ดิน และอาคารโรงแรมจากบริษัทยอยแหง
หนึ่ง คือบริษัท ดุสิตโฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด ซึ่งมีระยะเวลา 3 ป ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2541
โดยมีเงื่อนไขใหทําสัญญาไดอีก 6 ครั้ง โดยมีระยะเวลาครั้งละ 3 ป 5 ครั้ง และครั้งสุดทายอีก 2 ป
คาเชาเดือนละ 900,000 บาท
บริษัท รอยัล ปริ๊นเซส จํากัด (มหาชน)
ประเภท
ระยะเวลาที่เหลืออยู คาเชาที่จะตองจายตามอายุ
สัญญาเชาที่เหลือ (บาท)
2547
18,316,235
2547-2554
อาคาร
18,316,235
2546
2546-2554
อาคาร
19,892,708
19,892,708
Philippine Hoteliers, Inc.
บริ ษ ั ท มีสัญ ญาเชา ที่ ดิ น ซึ่ง เปน ที่ตั้ง ของอาคารโรงแรม โดยมีอัต ราคา เช า ตามที่
กํา หนดในสั ญ ญา ซึ่งจายชําระทุกไตรมาสในอัตรารอยละ 5 ของรายไดสําหรับป สัญญาเชามีอายุ
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และหลังจากนั้น บริษัทมีสิทธิตออายุไดอีก 25 ป เมื่อสัญญาเชา
สิ้นสุดลง บริษัทจะตองคืนที่ดินพรอมทั้งสงมอบทรัพยสินที่เชารวมทั้งอาคาร และอุปกรณซึ่งเปน
สวนหนึ่งของอาคารใหกับผูใหเชา
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2544 ไดมีการตออายุสัญญาเชาดังกลาวขางตนออกไปอีก 25 ป
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2546 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2570 โดยมีเงื่อนไขตางๆ เชนเดียวกับสัญญา
ฉบับเดิม
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25. การค้ําประกันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
25.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทและบริษัทยอยมีสัญญาปรับปรุงและตกแตง
โรงแรมเปนเงิน 657,717,461 บาท ซึ่งคาดวาจะเสร็จในป 2548 โดยมีสวนของงานที่อยูระหวาง
ดําเนินการที่จะตองจายชําระในงวดถัดไปเปนเงิน 332,587,906 บาท
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทมีสัญญาปรับปรุงและตกแตงโรงแรมเปนเงิน
490,147,231 บาท ซึ่งคาดวาจะเสร็จในป 2548 โดยมีสวนของงานที่อยูร ะหวางดําเนินการที่จะตอง
จายชําระในงวดถัดไปเปนเงิน 209,144,601 บาท
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บริษัท แมนดาริน โฮเต็ล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (บางสวน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
หนวย:บาท
งบการเงิน

หมายเหตุ

สินทรัพย
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดินรอการพัฒนาและโครงการระหวางกอสราง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ

8
9

2546

2545

213,569,146.82
103,419,182.91

204,805,201.81
109,381,894.44

บริษัท แมนดาริน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน (บางสวน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
หนวย:บาท
งบการเงิน

หมายเหตุ

2546

2545

รายได
รายไดอื่น
กําไรจากการกลับบัญชีขาดทุนจากการดอย
คาที่ดินรอการพัฒนา
คาใชจายอื่น
คาใชจายในการขายและบริหาร

8

12,167,931.20

0

31,744,436.92

26,581,439.46
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บริษัท แมนดาริน โฮเต็ล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (บางสวน)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
2.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย
รายไดจากกิจการใหเชา ซึ่งบริษัทฯ ไดรับจากผูเชารานคาของโรงแรม รับรูเปนรายได
ตามระยะเวลาของสัญญาเชา
2.6 ที่ดินรอการพัฒนาและโครงการระหวางกอสราง
ที่ดินรอการพัฒนาและโครงการระหวางกอสราง ซึ่งแสดงในราคาทุนประกอบดวย คา
ที่ดินและคาใชจายที่เกี่ยวของ
2.7 การตัดคาเสื่อมราคา
บริษัทฯ ตัดคาเสื่อมราคาสินทรัพย โดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของ
สินทรัพย ดังนี้
อาคารโรงแรม
20 ป
อาคารโรงแรมและสวนปรับปรุงฯ บนที่เชา
20 ป
เครื่องจักรและอุปกรณ
5 ป
เครื่องตกแตงและติดตั้ง
5 ป
เครื่องใชสํานักงานและอุปกรณ
5 ป
ยานพาหนะ
5 ป
2.9 การดอยคาของสินทรัพย
ตั้งแตป 2542 บริษัทฯ ไดประเมินการดอยคาของสินทรัพยเมื่อมีขอบงชี้วาราคาตามบัญชี
ของสิ นทรัพ ยดั งกล าว สูงกวามู ลค าที่ คาดวาจะไดรับคืน โดยที่การประเมิน จะพิจารณาแต ละ
รายการหรือพิจารณาจากหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแลวแตกรณี
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทฯ จะรับรู
ผลขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน และบริษัทฯ จะบันทึกกลับรายการขาดทุนจากการ
ดอยคาตอเมื่อมีขอบงชี้วาการดอยคาดังกลาวไมมีอยูอีกตอไปหรือยังมีอยูแตเปนไปในทางที่ลดลง
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8. ที่ดินรอการพัฒนาและโครงการระหวางกอสราง – สุทธิ
2546
ที่ดินรอการพัฒนา

บาท

2545

220,993,340.62

129,827,786.63

ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน

0.00

90,288,981.01

งานระหวางกอสราง

0.00

4,280,559.17

รวม

0.00

94,569,540.18

รวม

220,993,340.62

224,397,326.81

หัก คาเผื่อการดอยคา - ที่ดินรอการพัฒนา

(7,424,193.80)

(19,592,125.00)

ที่ดินรอการพัฒนาและโครงการระหวางกอสราง - สุทธิ

213,569,146.82

204,805,201.81

โครงการระหวางกอสราง

ในป 2546 โครงการระหวางกอสราง 94.57 ลานบาท เปนโครงการโรงแรมที่ระงับ
โครงการ ซึ่งมีงานระหวางกอสราง จํานวน 4.28 ลานบาท เปนคาสํารวจที่ดิน คาพัฒนาที่ดินและ
คาแบบกอสรางบริษัทฯ จึงบันทึกเปนตนทุนที่ดินบางสวนและตัดจายเปนคาใชจายจํานวน 3.40
ลานบาท และโอนที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดินในโครงการระหวางกอสราง จํานวน 90.29 ลาน
บาท เปนที่ดินรอการพัฒนา
ในป 2546 ที่ดินรอการพัฒนาดังกลาวซึ่งมียอดยกมาจํานวน 220.99 ลานบาท มีคาเผื่อดอย
คาจํานวน 19.59 ลานบาท บริษัทฯ ไดพิจารณาการดอยคาของที่ดินรอการพัฒนาดังกลาว โดยใช
ราคาประเมินของกรมที่ดิน ซึ่งโดยสวนใหญมีราคาสูงกวาราคาตามบัญชี ยกเวนแปลงที่มีราคา
ประเมินของกรมที่ดินต่ํากวาราคาตามบัญชี ใชราคาประเมินของผูประเมินอิสระ (บริษัท 1989
คอนซัลแทนส จํากัด) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2547 ซึ่งมีราคาตามบัญชีจํานวน 114.42 ลานบาท
ราคาประเมิน 107 ลานบาท จึงเกิดการดอยคาของที่ดินทั้งหมดรวม 7.42 ลานบาท บริษัทฯ จึงได
โอนกลับคาเผื่อการดอยคาที่เคยบันทึกไวเฉพาะสวนที่เกินจํานวน 12.17 ลานบาท
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9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ ประกอบดวย
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2545

รายการเพิ่มขึ้นและลดลงระหวาง
งวด
รายการที่เพิ่ม

รายการที่ลด

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2546

ราคาทุน :ที่ดิน

8,358,750.00

0.00

0.00

8,358,750.00

76,641,250.00

0.00

0.00

76,641,250.00

204,087,190.52

0.00

0.00

204,087,190.52

เครื่องจักรและอุปกรณ

94,161,398.65

1,067,128.93

0.00

95,228,527.58

เครื่องตกแตงและติดตั้ง

117,476,624.52

2,013,241.57

0.00

119,489,866.09

26,821,152.18

327,790.17

0.00

27,148,942.35

2,394,502.36

449,537.38

0.00

2,844,039.74

0.00

1,200,000.00

0.00

1,200,000.00

529,940,868.23

5,057,698.05

0.00

534,998,566.28

(288,434.81)

(3,832,062.48)

0.00

(4,120,497.29)

(196,416,350.78)

(1,719,060.64)

0.00

(198,135,411.42)

(85,621,933.49)

(2,397,963.49)

0.00

(88,019,896.98)

อาคารโรงแรม
อาคารโรงแรมและสวนปรับปรุงฯ
บนที่เชา

เครื่องใชสํานักงานและอุปกรณ
ยานพาหนะ
งานระหวางกอสราง
รวม
คาเสื่อมราคาสะสม :อาคารโรงแรม
อาคารโรงแรมและสวนปรับปรุงฯ
บนที่เชา
เครื่องจักรและอุปกรณ
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เครื่องตกแตงและติดตั้ง

เครื่องใชสํานักงานและอุปกรณ

(111,553,910.49)

(2,099,017.06)

0.00

(113,652,927.55)

(24,934,489.10)

(810,046.31)

0.00

(25,744,535.41)

(1,743,855.12)

(162,259.60)

0.00

(1,906,114.72)

(420,558,973.79)

(11,020,409.58)

0.00

(431,579,383.37)

Copyright  by Chiang Mai University
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รวมคาเสื่อมราคาสะสม
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
คาเสื่อมราคาประจําป

109,381,894.44

103,419,182.91

15,895,952.34

11,020,409.58

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2545 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2545 มีมติ
ใหซื้อโครงการโรงแรมโกลเดน วัลเลย รีสอรท (เขาใหญ) ซึ่งประกอบดวยที่ดิน อาคารโรงแรม
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เครื่องใชและอุปกรณ จํานวนเงิน รวม 90 ลานบาท บริษัทฯ ไดทําสัญญาซื้อที่ดิน อาคารและ
อุปกรณพรอมโอนกรรมสิทธิ์แลว เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2545 อาคารโรงแรมแมนดารินสรางอยูบน
ที่เชา ตามสัญญาเชา 2 ฉบับ ซึ่งอยูแหงเดียวกัน อายุสัญญาเชา 30 ป โดย สัญญาเชาฉบับแรกเริ่ม
ตั้งแตวันที่ 9 สิงหาคม 2516 ฉบับที่สองเริ่มตั้งแตวันที่ 29 ธันวาคม 2520 ตามหมายเหตุ 10
10. สัญญาเชาระยะยาว
บริษัทฯ ไดทําสัญญาเพื่อเชาที่ดิน ซึ่งเปนที่ตั้งของโรงแรมจํานวน 2 สัญญา ซึ่งอยูแหง
เดียวกัน อายุเชา 30 ป ดังนี้
สัญญาฉบับที่ 1 เริ่มตั้งแตวันที่ 9 สิงหาคม 2516 สิ้นสุดสัญญาเชาวันที่ 9 สิงหาคม 2546
และตอไปอีก 2 ป จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2548 ในอัตราคาเชาเดือนละ 8,000.00 บาท และในป
2533 ผูใหเชาไดมีการทําบันทึกวา ตกลงจะตอสัญญาเชาใหอีก 30 ป อัตราคาเชาและเงื่อนไขตางๆ
ในการเชาจะพิจารณาจากสภาวะเศรษฐกิจใน ขณะนั้น เงื่อนไขในสัญญาเชาวา ทันทีที่สัญญา
สิ้นสุดลงกรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสรางตลอดจนสิ่งตรึงตรา ในอาคารตกเปนกรรมสิทธิ์
ของผูใหเชา
สัญญาฉบับที่ 2 เริ่มตั้งแตวันที่ 29 ธันวาคม 2520 สิ้นสุดสัญญาเชาวันที่ 29 ธันวาคม 2550
ในอัตราคาเชา เดือนละ 28,000.00 บาท โดยกรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสรางใด ๆ ในที่ดินเชา
ตกเปนของผูเชา
บริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาที่ดินและอาคาร ซึ่งเปนที่ตั้งของโรงแรมในสวนของพลาซา อายุ
สัญญาเชา 3 ป เริ่ม ตั้งแตวนั ที่ 1 มกราคม 2543 เปนตนไป เมื่อครบกําหนดสัญญา 3 ป ผูเชามีสิทธิ
ตอสัญญาเชาตอไปอีก 3 ป คาเชาเดือนละ 500,000.00 บาท สัญญาครบกําหนดเมื่อวันที่ 1 มกราคม
2546 ปจจุบันอยูระหวางการเจรจาตอสัญญาใหมอยางไรก็ตามบริษัทฯไดชําระคาเชามาโดยตลอด
จนถึงปจจุบัน
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บริษัท แมนดาริน โฮเต็ล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (บางสวน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
หนวย:บาท

สินทรัพย
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดินรอการพัฒนาและโครงการระหวางกอสราง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ

หมาย
เหตุ

งบการเงิน
2547

2546

8
9

213,569,146.82
105,011,603.16

213,569,146.82
103,419,182.91

บริษัท แมนดาริน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน (บางสวน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
หนวย:บาท
งบการเงิน

หมายเหตุ

2547

2546

รายได
รายไดอื่น
กําไรจากการกลับบัญชีขาดทุนจากการดอย
คาที่ดินรอการพัฒนา
คาใชจายอื่น
คาใชจายในการขายและบริหาร

8

0

12,167,931.20

44,251,915.15

31,744,436.92
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บริษัท แมนดาริน โฮเต็ล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (บางสวน)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
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2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
2.2 การรับรูรายไดและคาใชจาย
รายไดจากกิจการใหเชา ซึ่งบริษัทฯ ไดรับจากผูเชารานคาของโรงแรม รับรูเปนรายไดตาม
ระยะเวลาของสัญญาเชา
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2.6 ที่ดินรอการพัฒนาและโครงการระหวางกอสราง
ที่ดินรอการพัฒนาและโครงการระหวางกอสราง ซึ่งแสดงในราคาทุนประกอบดวย คา
ที่ดินและคาใชจายที่เกี่ยวของ
2.7 การตัดคาเสื่อมราคา
บริษัทฯ ตัดคาเสื่อมราคาสินทรัพย โดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของ
สินทรัพย ดังนี้
อาคารโรงแรม
20 ป
20 ป
อาคารโรงแรมและสวนปรับปรุงฯ บนที่เชา
เครื่องจักรและอุปกรณ
5 ป
เครื่องตกแตงและติดตั้ง
5 ป
เครื่องใชสํานักงานและอุปกรณ
5 ป
ยานพาหนะ
5 ป
2.9 การดอยคาของสินทรัพย
ตั้งแตป 2542 บริษัทฯ ไดประเมินการดอยคาของสินทรัพยเมื่อมีขอบงชี้วาราคาตามบัญชี
ของสิ นทรัพ ยดังกลาว สู งกวามูลคาที่คาดว าจะไดรับคืน โดยที่การประเมิ น จะพิจารณาแต ละ
รายการหรือพิจารณาจากหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแลวแตกรณี
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทฯ จะรับรูผล
ขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน และบริษัทฯ จะบันทึกกลับรายการขาดทุนจากการดอย
คาตอเมื่อมีขอบงชี้วาการดอยคาดังกลาวไมมีอยูอีกตอไปหรือยังมีอยูแตเปนไปในทางที่ลดลง
8. ที่ดินรอการพัฒนา-สุทธิ
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2547

2546

ที่ดิน

220,993,340.62

220,993,340.62

หัก คาเผื่อการดอยคา - ที่ดินรอการพัฒนา

(7,424,193.80)

(7,424,193.80)
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ที่ดินรอการพัฒนา - สุทธิ

213,569,146.82

213,569,146.82

ในป 2546 ที่ดินรอการพัฒนาดังกลาวซึ่งมียอดยกมาจํานวน 220.99 ลานบาท มีคาเผื่อดอย
คาจํานวน 19.59 ลานบาท บริษัทฯ ไดพิจารณาการดอยคาของที่ดินรอการพัฒนาดังกลาว โดยใช
ราคาประเมินของกรมที่ดิน ซึ่งโดยสวนใหญมีราคาสูงกวาราคาตามบัญชี ยกเวนแปลงที่มีราคา
ประเมินของกรมที่ดินต่ํากวาราคาตามบัญชี ใชราคาประเมินของผูประเมินอิสระ (บริษัท 1989
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คอนซัลแทนส จํากัด) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2547 ซึ่งมีราคาตามบัญชีจํานวน 114.42 ลานบาท
ราคาประเมิน 107 ลานบาท จึงเกิดการดอยคาของที่ดินทั้งหมดรวม 7.42 ลานบาทบริษัทฯ จึงได
โอนกลับคาเผื่อการดอยคาที่เคยบันทึกไวเฉพาะสวนที่เกินจํานวน 12.17 ลานบาท
9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ ประกอบดวย
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2546

รายการเพิ่มขึ้นและลดลงระหวางงวด
รายการที่เพิ่ม

รายการที่ลด

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2547

ราคาทุน :ที่ดิน

8,358,750.00

4,912,145.00

0.00

13,270,895.00

76,641,250.00

795,828.18

0.00

77,437,078.18

204,087,190.52

815,956.88

0.00

204,903,147.40

เครื่องจักรและอุปกรณ

95,228,527.58

3,850,517.28

0.00

99,079,044.86

เครื่องตกแตงและติดตั้ง

119,489,866.09

770,556.68

0.00

120,260,422.77

27,148,942.35

203,823.45

0.00

27,352,765.80

ยานพาหนะ

2,844,039.74

0.00

(449,550.00)

2,394,489.74

งานระหวางกอสราง

1,200,000.00

2,359,208.36

(1,919,700.68)

1,639,507.68

534,998,566.28

13,708,035.83

(2,369,250.68)

546,337,351.43

(4,120,497.29)

(3,884,496.46)

0.00

(8,004,993.75)

(198,135,411.42)

(640,067.73)

0.00

(198,775,479.15)

(88,019,896.98)

(2,696,870.71)

0.00

(90,716,767.69)

อาคารโรงแรมและสวนปรับปรุงฯ
อาคารโรงแรมและสวนปรับปรุงฯ
บนที่เชา

เครื่องใชสํานักงานและอุปกรณ

รวม
คาเสื่อมราคาสะสม :อาคารโรงแรมและสวนปรับปรุงฯ
อาคารโรงแรมและสวนปรับปรุงฯบนที่เชา

ÅÔ ¢ÊÔ · ¸Ô ì Á ËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â àªÕ Â §ãËÁè
เครื่องจักรและอุปกรณ
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เครื่องตกแตงและติดตั้ง

เครื่องใชสํานักงานและอุปกรณ

(113,652,927.55)

(2,011,479.89)

0.00

(115,664,407.44)

(25,744,535.41)

(733,613.11)

0.00

(26,478,148.52)

All rights reserved
ยานพาหนะ

รวมคาเสื่อมราคาสะสม

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
คาเสื่อมราคาประจําป

(1,906,114.72)

(229,386.00)

449,549.00

(1,685,951.72)

(431,579,383.37)

(10,195,913.90)

449,549.00

(441,325,748.27)

103,419,182.91

105,011,603.16

11,020,409.58

10,195,913.90
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อาคารโรงแรมแมนดารินสรางอยูบนที่เชา ตามสัญญาเชา 2 ฉบับ ซึ่งอยูแหงเดียวกัน อายุ
สัญญาเชา 30 ป โดยสัญญาเชาฉบับแรกเริ่มตั้งแตวันที่ 9 สิงหาคม 2516 ฉบับที่สองเริ่มตั้งแตวันที่
29 ธันวาคม 2520 ตามหมายเหตุ 10
10. สัญญาเชาระยะยาว
บริษัทฯ ไดทําสัญญาเพื่อเชาที่ดิน ซึ่งเปนที่ตั้งของโรงแรมจํานวน 2 สัญญา ซึ่งอยูแหง
เดียวกัน อายุเชา 30 ป ดังนี้
สัญญาฉบับที่ 1 เริ่มตั้งแตวันที่ 9 สิงหาคม 2516 สิ้นสุดสัญญาเชาในป 2546 และไดมีการ
ตอสัญญาเชาไปอีก 2 ป อัตราคาเชาตามที่กําหนดไวในสัญญา และในป 2533 ผูใหเชาไดมีการทํา
บันทึกวาตกลงจะตอสัญญาเชาใหอีก 30 ป อัตราคาเชาและเงื่อนไขตาง ๆ ในการเชาจะพิจารณา
จากสภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น เงื่อนไขในสัญญาเชาวาทันทีที่สัญญาสิ้นสุดลงกรรมสิทธิ์ในอาคาร
และสิ่งปลูกสราง ตลอดจนสิ่งตรึงตราในอาคารตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูใหเชา
สัญญาฉบับที่ 2 เริ่มตั้งแตวันที่ 29 ธันวาคม 2520 อายุเชา 30 ป อัตราคาเชาตามที่กําหนดไว
ในสัญญาโดยกรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสรางใด ๆ ในที่ดินเชาตกเปนของผูเชา
บริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาที่ดินและอาคาร ซึ่งเปนที่ตั้งของโรงแรมในสวนของพลาซา อายุ
สัญญาเชา 3 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2543 เปนตนไป เมื่อครบกําหนดสัญญา 3 ป ผูเชามีสิทธิ
ตอสัญญาเชาตอไปอีก 3 ป อัตรา คาเชาตามที่กําหนดไวในสัญญาคาเชา สัญญาครบกําหนดในป
2546 ปจจุบันอยูระหวางการเจรจาตอสัญญาใหมอยางไรก็ตามบริษัทฯไดชําระคาเชามาโดยตลอด
จนถึงปจจุบัน
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บริษัท เซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (บางสวน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
หนวย:บาท

สินทรัพย
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ
โรงแรมลอยน้ํา-สุทธิ

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2546
2545

5,11
5,12

4,889,878,287 4,160,141,607
48,112,046
53,961,455

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2546
2545

493,346,176
-

573,535,610
-

บริษัท เซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน (บางสวน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
หนวย:บาท
หมายเหตุ
คาใชจายอื่น
คาเสื่อมราคาและการตัดจําหนาย

งบการเงินรวม
2546
2545
384,040,553

362,483,441

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2546
2545
86,105,540

92,484,943

บริษัท เซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (บางสวน)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณสวนใหญของบริษัทและบริษัทยอยบางแหงบันทึกในราคา
ประเมิน โดยผูประเมินราคาอิสระ (หมายเหตุ 10) ที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ซื้อมาภายหลังการ
ประเมินราคารวมทั้งที่ดิน อาคารและอุปกรณของบริษัทยอยแหงอื่น ๆ บันทึกในราคาทุน
บริษัทและบริษัทยอยเหลานี้มีนโยบายที่จะประเมินราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณใหม เมื่อมี
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การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรม ที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ไดเคยมีการตีราคาใหมแลวอยางมี
นัยสําคัญ
โรงแรมลอยน้าํ
โรงแรมลอยน้ํา แสดงในราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย คาเสื่อมราคา
คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชงานของสินทรัพยโดยประมาณ 20 ป
คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี
อาคารและอุ ป กรณ แสดงในราคาทุ น หั ก ค า เสื่ อ มราคาสะสม ซึ่ ง คํ า นวณโดยวิ ธี
เสนตรงตามประมาณการอายุการใชงานของทรัพยสินดังนี้
จํานวนป
อาคารและสวนปรับปรุง
5 - 40
เครื่องตกแตงติดตั้งและเครือ่ งใชสํานักงาน
5 - 12.5
เครื่องจักรและอุปกรณ
5 - 10
ยานพาหนะ
5 - 10
อาคารและอุปกรณ - ราคาที่ตีเพิ่มตัดคาเสื่อมราคาโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานที่
เหลือ อยู อาคารและส ว นปรั บ ปรุ ง อาคารเชา ตัด ค า เสื่ อ มราคาตามอายุ ข องสั ญ ญาเช า และ
เครื่องใชในการดําเนินกิจการโรงแรมตัดจําหนายเปนรายจายตามวิธีสินคาคงเหลือ
สิทธิ ก ารเช า อาคารตั ด บัญ ชีเ ป น ค าใชจ า ยโดยวิธี เ ส น ตรงตามอายุข องสั ญ ญาเช า ที่
เหลืออยู
บริ ษั ทย อ ยบั น ทึ ก ค า สิท ธิ เ ริ่ ม แรกสํ าหรั บ การเป ด ร า นที่ จ า ยให แ ก บริ ษั ท เคนตั้ ก กี้
ฟรายดชิกเกน อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้งส จํากัด เปนรายจายรอตัดบัญชีและทยอยตัดจายเปน
คาใชจายโดยวิธีเสนตรงเปนเวลาสิบ (10) ป ซึ่งเปนเวลาที่เทากับอายุของสัญญาการใหใชสิทธิ
คานายหนาที่เกี่ยวของโดยตรงกับรายไดคาสมาชิกบัตรรายป ตัดบัญชีเปนคาใชจายโดย
วิธีเสนตรงตามอายุของบัตรสมาชิก
การดอยคาของสินทรัพย
บริษัทและบริษัทยอยไดสอบทานการดอยคาของสินทรัพยประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ เงิน
ลงทุน และสินทรัพย อื่น ๆ เมื่อมีขอบงชี้วา ราคาตามบัญชีของสินทรัพยดังกลาวสูงกวามูลคาที่
คาดวาจะไดรับคืน ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัท
และบริษัทยอยจะรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไร ขาดทุนหรือบันทึกลดสวนเกินทุน
ในกรณีที่สินทรัพยนั้นเคยตีราคาเพิ่ม และไดบันทึกเปนสวนเกินทุนจากการตีราคาไวในสวนของผู
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ถือหุน บริษัทและบริษัทยอยจะบันทึกกลับรายการขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมีขอบงชี้วาการดอยคา
ดังกลาวไมมีอยูอีกตอไป หรือยังคงมีแตเปนไปในทางที่ลดลง โดยบันทึกในบัญชี “รายไดอื่น” หรือ
นําไปเพิ่มสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยแลวแตกรณี
คาเชา
คาเชาซึ่งไมไดเกิดจากสัญญาเชาการเงิน บันทึกเปนคาใชจายตามอัตราและระยะเวลา
ของการเชา
10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546

ราคาทุนเดิม
ราคาทุน
ที่ดิน
ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสวนปรับปรุง
เครื่องตกแตง ติดตั้งและ
เครื่องใชสํานักงาน
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องใชในการดําเนินงาน
กิจการโรงแรม
สวนปรับปรุงอาคารเชา
ยานพาหนะ
งานระหวางกอสราง
รวม
คาเสื่อมราคาสะสม
ที่ดิน
ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสวนปรับปรุง
เครื่องตกแตง ติดตั้งและ
เครื่องใชสํานักงาน
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องใชในการดําเนินงาน
กิจการโรงแรม
สวนปรับปรุงอาคารเชา
ยานพาหนะ
งานระหวางกอสราง

ยอดตนป

เพิ่มขึ้น

พันบาท
งบการเงินรวม
จําหนาย
โอนเขา

686,839
38,414
2,886,267

772,117
170,277

(40,862)

963,834
1,621,159

41,618
67,604

73,562
59,454
74,207
62,430
6,466,166

14,392
249
18,740
124,968
1,209,965

โอนออก

ยอดปลายป

47,398

(4)

1,458,956
38,414
3,063,076

(37,735)
(38,518)

28,391
16,399

(32)
(377)

996,076
1,666,267

(8,598)
(2,309)
(38)
(128,060)

541
3,877
96,606

(96,193)
(96,606)

79,897
63,580
90,638
91,167
7,548,071
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1,164,629

3,032
180,110

(33,165)

-

-

23,731
1,311,574

767,262
1,180,198

64,591
128,582

(36,446)
(36,379)

325
-

(325)

795,732
1,272,076

26,883
51,488
3,211,159

6,465
10,578
393,358

(2,208)
(108,198)

325

(325)

33,348
59,858
3,496,319
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ยอดตนป
คาเผื่อการดอยคาของ
ที่ดิน
ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสวนปรับปรุง
เครื่องตกแตง ติดตั้งและ
เครื่องใชสํานักงาน
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องใชในการดําเนินงาน
กิจการโรงแรม
สวนปรับปรุงอาคารเชา
ยานพาหนะ
งานระหวางกอสราง
ราคาตามบัญชี
ที่ดิน
ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสวนปรับปรุง
เครื่องตกแตง ติดตั้งและ
เครื่องใชสํานักงาน
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องใชในการดําเนินงาน
กิจการโรงแรม
สวนปรับปรุงอาคารเชา
ยานพาหนะ
งานระหวางกอสราง
สวนที่ตีราคาเพิ่ม
ราคาทุน
ที่ดิน
ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสวนปรับปรุง
เครื่องตกแตง ติดตั้งและ
เครื่องใชสํานักงาน
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องใชในการดําเนินงาน
กิจการโรงแรม
สวนปรับปรุงอาคารเชา
ยานพาหนะ
งานระหวางกอสราง
รวม

เพิ่มขึ้น

พันบาท
งบการเงินรวม
จําหนาย
โอนเขา

โอนออก

ยอดปลายป

5,938

-

(5,938)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,938

-

(5,938)

-

-

-

686,839
17,715
1,715,700

1,458,956
14,683
1,751,502

196,572
440,961

200,344
394,191

73,562
32,571
22,719
62,430
3,249,069

79,897
30,232
30,780
91,167
4,051,752

333,568
(260)
1,309,572

-

-

-

-

333,568
(260)
1,309,572
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248,695
186,463
3,907

-

(3,678)
(536)
(502)

15,958
6,105
2,104,008

-

(158)
(4,874)

42

-

-

(42)

-

-

-

245,059
185,885
3,405
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(42)

15,958
5,947
2,099,134
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ยอดตนป
คาเสื่อมราคาสะสม
ที่ดิน
ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสวนปรับปรุง
เครื่องตกแตง ติดตั้งและ
เครื่องใชสํานักงาน
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องใชในการดําเนินงาน
กิจการโรงแรม
สวนปรับปรุงอาคารเชา
ยานพาหนะ
งานระหวางกอสราง
รวม
ราคาตามบัญชี
ที่ดิน
ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสวนปรับปรุง
เครื่องตกแตง ติดตั้งและ
เครื่องใชสํานักงาน
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องใชในการดําเนินงาน
กิจการโรงแรม
สวนปรับปรุงอาคารเชา
ยานพาหนะ
งานระหวางกอสราง
รวม
รวม

เพิ่มขึ้น

(1,856)
794,125

291
53,937

-

-

234,420
149,962

3,471
13,677

(3,674)
(528)

-

10,274
6,010
1,192,935

-

พันบาท
งบการเงินรวม
จําหนาย
โอนเขา

962
75
72,413

(138)
(4,340)

42

-

โอนออก

ยอดปลายป

-

(1,565)
848,062

(42)

234,259
163,069

(42)

11,236
5,947
1,261,008

42

333,568
1,596
515,447

333,568
1,305
461,510

14,275
36,501

10,800
22,816

3,907
5,684
95
911,073
4,160,142

3,405
4,722
838,126
4,889,878
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทยอยสี่แหงไดจํานองที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสราง
ของบริษัทเปนหลักประกัน วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินและ
กองทุนรวม
อาคารโรงแรม สิ่งปลูกสราง และสวนติดตั้งเพิ่มเติมของบริษัทยอยแหงหนึ่งคือ บริษัท
เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัดจํานวน 558.86 ลานบาท ไดใหเปนกรรมสิทธิของการทาง
รถไฟแหงประเทศไทย (รฟท) ตามสัญญาเชาที่ดิน อาคารและทรัพยสินของโรงแรมรถไฟหัว
หิน
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บริษัทยอยแหงหนึ่งคือ บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบยรีสอรท จํากัด อยูระหวางการดําเนินการ
กอสรางซึ่งในป 2546 และ 2545 บริษัทยอยดังกลาวมี ที่ดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้นจํานวน
50.03 ลานบาทและ 85.82 ลานบาท ตามลําดับ
คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดบัญชีในงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2546 และ 2545 มีจํานวน 395.74 ลานบาท และ 406.14 ลานบาท ตามลําดับแสดงรวมอยูในงบ
กําไรขาดทุนรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 อาคารและอุปกรณในงบการเงินรวม ซึ่งคิดคา
เสื่อมราคาทั้งจํานวนแลว แตยังคงใชงานอยูมีราคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมจํานวน
1,673.31 ลานบาทและ 1,581.36 ลานบาท ตามลําดับ

ยอดตนป
ราคาทุนเดิม
ราคาทุน
ที่ดินและสวนปรับปรุง
อาคารและสวนปรับปรุง
เครื่องตกแตง ติดตั้งและ
เครื่องใชสํานักงาน
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องใชในการดําเนินงาน
กิจการโรงแรม
สวนปรับปรุงอาคารเชา
ยานพาหนะ
งานระหวางกอสราง
รวม
คาเสื่อมราคาสะสม
อาคารและสวนปรับปรุง
เครื่องตกแตง ติดตั้งและ
เครื่องใชสํานักงาน
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องใชในการดําเนินงาน
กิจการโรงแรม
สวนปรับปรุงอาคารเชา
ยานพาหนะ
งานระหวางกอสราง
รวม

เพิ่มขึ้น

พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
จําหนาย
โอนเขา

โอนออก

ยอดปลายป

535,350

1,550

(295)

1,794

-

538,399

337,399
571,510

4,184
5,066

(4,230)
(5,434)

391
5,179

-

337,744
576,321

29,474
59,455
37,972
2,963
1,574,123

3,506
249
15,463
9,579
39,597

(2,625)
(26)
(12,610)

450
3,877
11,691

(11,691)
(11,691)

30,805
63,581
53,435
825
1,601,110

387,591

31,893

(88)

-

-

419,396

282,527
491,443

15,898
16,488

(4,174)
(2,924)

-

-

294,251
505,007

26,883
26,488
1,214,932

6,465
6,608
77,352

(7,186)

-

-

33,348
33,096
1,285,098
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ยอดตนป
ราคาตามบัญชี
อาคารและสวนปรับปรุง
เครื่องตกแตง ติดตั้งและ
เครื่องใชสํานักงาน
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องใชในการดําเนินงาน
กิจการโรงแรม
สวนปรับปรุงอาคารเชา
ยานพาหนะ
งานระหวางกอสราง
รวม
สวนที่ตีราคาเพิ่มขึน้
ราคาทุน
อาคารและสวนปรับปรุง
เครื่องตกแตง ติดตั้งและ
เครื่องใชสํานักงาน
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องใชในการดําเนินงาน
กิจการโรงแรม
สวนปรับปรุงอาคารเชา
ยานพาหนะ
งานระหวางกอสราง
รวม
คาเสื่อมราคาสะสม
อาคารและสวนปรับปรุง
เครื่องตกแตง ติดตั้งและ
เครื่องใชสํานักงาน
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องใชในการดําเนินงาน
กิจการโรงแรม
สวนปรับปรุงอาคารเชา
ยานพาหนะ
งานระหวางกอสราง
รวม

เพิ่มขึ้น

พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
จําหนาย
โอนเขา

โอนออก

ยอดปลายป

147,759

119,003

54,872
80,067

43,493
71,314

29,474
32,572
11,484
2,963
359,191

30,805
30,233
20,339
825
316,012

612,853

-

-

-

-

612,853

137,084
92,022

-

(1,799)
(487)

-

-

135,285
91,535

1,567
15,958
4,079
863,563

-

(135)
(2,421)

-

-

1,432
15,958
4,079
861,142

415,977

32,817

-

448,794
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131,550
87,372

1,534
1,522

(1,798)
(481)

-

-

131,286
88,413

10,274
4,044
649,217

962
35
36,870

(2,279)

-

-

11,236
4,079
683,808
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ยอดตนป
ราคาตามบัญชี
อาคารและสวนปรับปรุง
เครื่องตกแตง ติดตั้งและ
เครื่องใชสํานักงาน
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องใชในการดําเนินงาน
กิจการโรงแรม
สวนปรับปรุงอาคารเชา
ยานพาหนะ
งานระหวางกอสราง
รวม
รวม

พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
จําหนาย
โอนเขา

เพิ่มขึ้น

โอนออก

ยอดปลายป

196,876

164,059

5,534
4,650

3,999
3,122

1,567
5,684
35
214,346
573,537

1,432
4,722
177,334
493,346

คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดบัญชีเฉพาะของบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2546 และ 2545 มีจํานวน 77.35 ลานบาท และ 83.54 ลานบาท ตามลําดับ แสดงรวมอยูในงบ
กําไรขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 อาคารและอุปกรณเฉพาะของบริษัทซึ่งหักคา
เสื่อมราคาทั้งจํานวนแลวแตยังคงใชงานอยูมีราคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมจํานวน
772.32 ลานบาท และ 717.55 ลานบาท ตามลําดับ
11. โรงแรมลอยน้ํา
พันบาท
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งบการเงินรวม

2546

โรงแรมลอยน้ําของ
บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลมารีไทม จํากัด - ราคาทุน
สวนปรับปรุงโรงแรมลอยน้ํา
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
คาเผื่อการดอยคาของทรัพยสิน
รวมสินทรัพยเพื่อใหเชา - สุทธิ

2545

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2546
2545

Copyright  by Chiang Mai University
159,422
9,996
(57,806)
(63,500)
48,112

159,422
9,996
(51,956)
(63,500)
53,962

-

-
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โรงแรมลอยน้ําเปนสินทรัพยเพื่อใหเชาของบริษัทยอยแหงหนึ่งคือ บริษัท โรงแรม
เซ็นทรัลมารีไทม จํากัด ซึ่งเปนเรือที่ ให Central Maritime Hotel, Dili, East Timor ซึ่งเปน
บริษัทยอยในตางประเทศเชาเพื่อใชในการดําเนินงาน
18. สวนเกิน(ต่ํา)สุทธิของราคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทยอยที่สูง(ต่ํา)กวาราคาทุน
บัญชีนี้เปนสวนของบริษัทในสวนเกินสุทธิจากสวนต่ําจากการตีราคาที่ดิน อาคารและ
อุปกรณเพิ่มขึ้นสุทธิจากขาดทุนสะสมของบริษัทยอยหาแหงและเกาแหง ในป 2546 และ 2545
สวนเกินสุทธิจากสวนต่ําของราคาตามบัญชีของเงินลงทุนใน บริษัทยอยที่สูงกวาราคาทุน
ดังกลาวจัดประเภทตามที่ดิน อาคารและอุปกรณที่เกี่ยวของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ
2545 ไดดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
2546
สวนเกินจากการตีราคาที่ดิน
สิทธิการเชา สวนปรับปรุงอาคารเชา
เครื่องตกแตงติดตั้ง เครื่องใชสํานักงาน
และเครื่องใชในการดําเนินงานกิจการ
โรงแรม - สุทธิจาก
คาเสื่อมราคาสะสม
รวม

(1,820)

2545
ปรับปรุงใหม
(2,072)

2,677
857

15,753
13,681

-

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2546
2545
ปรับปรุงใหม
-

-

-

สวนเกินของราคาตามบัญชีที่สูงกวาราคาทุนของที่ดินจะตัดบัญชีเปนรายไดโดยวิธี
เสนตรงเปนเวลา 10 ป
สวนเกินของราคาตามบัญชีที่สูงกวาราคาทุนของอาคารและอุปกรณจะทยอยลดลง
ดวยคาเสื่อมราคาที่คิดจากสวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณที่เกี่ยวของ
สวนเกินของราคาทุนที่สูงกวาราคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทยอยจะตัดบัญชี
เปนคาใชจายโดยวิธีเสนตรงเปนเวลา 10 ป
21. สัญญาระยะยาว
21.1 สัญญาเชาระยะยาว
บริษัทใหญ
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2546 บริษัทไดทําบันทึกความเขาใจกับ บริษัท เซ็นทรัล เวิลด
ทาวเวอร จํากัด (“CWT”) โดยที่สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยเปนเจาของกรรมสิทธิ
ในที่ ดิ น ของโครงการ เซ็ น ทรั ล เวิ ล ด พลาซา ได ทํ า สั ญ ญาให ก องทุ น รวมธุ ร กิ จ ไทย 4
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(“กองทุน”) เชาที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสราง ซึ่งกองทุนไดทําสัญญาให CWT
เชาชวง
อาคารโรงแรมและ CWT ประสงคที่จะยกเลิกการเชาชวงอาคารโรงแรมกับกองทุนและให
บริษัททําสัญญาเชาชวงอาคารโรงแรมโดยตรงกับกองทุน สําหรับสิทธิในการเชาหรือเชาชวง
ที่ดินในการกอสรางและพัฒนาโรงแรมในโครงการเซ็นทรัลเวิลด พลาซา และเพื่อเปนการ
ยืนยันวาบริษัทจะเขารวมกับ CWT สําหรับโครงการดังกลาวบริษัท ตกลงวางเงินประกัน
จํานวน 5 ลานบาท ณ วันที่ทําบันทึกนี้และ CWT ตกลงจะชําระคืนใหกับบริษัทในวันที่บริษทั
ไดทําสัญญาเชาชวงทรัพยสินที่เชากับกองทุนแลว
บริษัทยอย
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2528 บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด ( “CHBR” )ไดทํา
สั ญ ญาเช าที่ ดิ น อาคาร โรงแรมและทรั พ ย สิน ของโรงแรมรถไฟหัว หิ น กั บ การรถไฟแห ง
ประเทศไทย (รฟท) เปนเวลา 30 ป สิ้นสุดวันที่ 15 มกราคม 2559 สัญญาเชานี้สามารถตอ
สัญญาออกไปไดโดยอัตโนมัติอีก 3 ป 4 เดือน และมีสิทธิที่จะตออายุสัญญาไดอีก 2 ครั้ง ๆ ละ
15 ป CHBR จะตองจายคาเชาตามจํานวนเงินที่ระบุไวในสัญญาเริ่มตั้งแตวันที่ 15 มกราคม
2529 นอกจากนี้ CHBR จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาโดยนําหนังสือค้ําประกัน ซึ่งออก
โดยธนาคารเพื่อเปนการประกันแก รฟท ดังตอไปนี้
ก.
จํานวนเงิน 2.5 ลานบาทเพื่อเปนการประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุใน
สัญญา
ข.
จํานวนเงินค้ําประกันซึ่งเทากับคาเชา 1 ป ของปนั้น ๆ
ค.
จํานวนเงิน 5 ลานบาท เพื่อเปนการประกันการกอสรางอาคารและสิ่งปลูก
สรางรวมทั้งการปรับปรุงและซอมแซมอาคารโรงแรมใหเปนไปตามสัญญา
หนังสือค้ําประกันนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อ รฟท ไดรับมอบอาคาร และสิ่งปลูกสราง
นั้น
ภายใตเงื่อนไขของสัญญา CHBR จะตองโอนกรรมสิทธิในอาคารและสิ่งปลูกสรางที่
CHBR เปนผูจัดหาเพิ่มเติมรวมทั้งสวนที่ติดตั้งเพิ่มเติมใหแก รฟท.
บริษัท เซ็นทรัลไอศครีม จํากัด ไดทําสัญญาใหเชาชวงพื้นที่อาคารกับบริษัทแหงหนึ่ง
เปนระยะเวลา 3 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2544 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2547 โดยในปแรกจะ
ไดรับคาเชาปละ 737,688 บาทและเพิ่มขึ้นอีก 5% ในปที่ 2 และ 3 ตามลําดับ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 สัญญาใหเชาชวงพื้นที่อาคารอยูระหวางการโอนสิทธิใหกับ
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด (เดิมชื่อ “บริษัท เซ็นทรัล พิซซา จํากัด”)
24. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ในภายหนาดังตอไปนี้
บริษัทใหญ
24.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทมีภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญางานกอสราง
และปรับปรุงสิ่งปลูกสรางเปนจํานวนเงินประมาณ 1.40 ลานบาท
บริษัทยอย
24.6 บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบยรีสอรท จํากัด มีภาระผูกพันที่ตองจายเงินตามสัญญา
กอสรางโรงแรม เปนจํานวนเงิน 355.11 ลานบาท
24.7 บริษัท เซ็นทรัลสมุยวิลเลจ จํากัด และ บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จํากัด ได
จํานองที่ดินพรอมทั้งอาคาร โรงแรมที่ปลูกสรางบนที่ดินเพื่อเปนหลัก ทรัพยค้ําประกันวงเงิ น
สินเชื่อในรูปเงินกูระยะยาวกับสถาบันการเงินในประเทศ
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บริษัท เซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (บางสวน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
หมาย
เหตุ
สินทรัพย
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ
4,10
โรงแรมลอยน้ํา-สุทธิ
4,11
สวนของผูถือหุน
สวนเกินทุน
ส ว นเกิ นทุ น จากการตี ร าคาที่ดิ น อาคาร 10,23
และอุปกรณ

งบการเงินรวม
2547
2546

5,035,383,348 4,889,878,287
42,262,638
48,112,046

543,302,565

353,732,181

หนวย:บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2547
2546

431,295,729
-

493,346,176
-

543,302,565

353,732,181

บริษัท เซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน (บางสวน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
หมาย
เหตุ

งบการเงินรวม
2547
2546

หนวย:บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2547
2546

คาใชจายอื่น

คาเสื่อมราคาและการตัดจําหนาย

388,925,131

384,040,553

82,494,342

86,105,540
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4.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
4.4 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยที่เปนกรรมสิทธิ์ของกิจการ
ที่ดินแสดงดวยราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและ
ขาดทุนจากการดอยคา ตนทุนของสินทรัพยที่สรางขึ้นเพื่อใชเอง รวมตนทุนวัสดุ คาแรงงานทางตรง
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คาใชจายในการรื้อถอนที่ประเมินในเบื้องตน (ถามี) และจํานวนคาโสหุยการผลิตที่ไดรับการปน
อยางเหมาะสม
สินทรัพยที่เชา
สั ญ ญาการเช า ซึ่ ง กลุ ม กิ จ การได รั บ ส ว นใหญ ข องความเสี่ ย งและผลตอบแทนจากการ
ครอบครองทรัพยสินที่เชานั้นๆ ใหจัดประเภทเปนสัญญาเชาทางการเงิน อาคารและอุปกรณที่ไดมา
โดยทําสัญญาเชาทางการเงินบันทึกเปนสินทรัพยดวยราคายุติธรรมหรือมูลคาปจจุบันของจํานวน
เงินต่ําสุดที่จะตองชําระตามสัญญาเชา แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา หักดวยคาเสื่อมราคาสะสมและ
ขาดทุนจากการดอยคา คาเชาที่ชําระจะแยกเปนสวนที่เปนคาใชจายทางการเงิน และสวนที่จะหักจาก
หนี้ตามสัญญา เพื่อใชกําหนดอัตราดอกเบี้ยจากยอดหนี้สินคาใชจายทางการเงินจะบันทึกในงบกําไร
ขาดทุน
สินทรัพยที่ประเมินราคาใหม
การประเมินใหมดําเนินการโดยผูประเมินอิสระที่มีกฎหมายรับรอง เพื่อใหมั่นใจวาราคา
ตามบัญชีของสินทรัพยที่ไดรับการประเมินไมแตกตางอยางเปนสาระสําคัญจากมูลคายุติธรรม ณ
วันที่ในงบดุล
ในการประเมินมูลคาทรัพยสินใหม หากทรัพยสินมีมูลคาเพิ่มขึ้นจะบันทึกมูลคาสวนที่
เพิ่มขึ้นเปนสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย โดยสุทธิจากมูลคาที่เคยประเมินลดลงและเคยรับรู
ในงบกําไรขาดทุนแลวเสียกอน และหากเปนกรณีที่มูลคาของทรัพยสินลดลงจากการประเมินจะ
บันทึกในงบกําไรขาดทุนสําหรับมูลคาที่ลดลงเฉพาะจํานวนที่มากกวาสวนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพยที่เคยประเมินไวครั้งกอน ในกรณีที่มีการจําหนายสินทรัพยท่ีเคยประเมินมูลคา สวนเกิน
ทุนจากการตีราคาที่จําหนายจะโอนไปยังงบกําไรขาดทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณสวนใหญของบริษัทและบริษัทยอยบางแหงบันทึกในราคาประเมิน
โดยผูประเมินราคาอิสระ (หมายเหตุ 10) ที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ซื้อมาภายหลังการประเมินราคา
รวมทั้งที่ดิน อาคารและอุปกรณของบริษัทยอยแหงอื่น ๆ บันทึกในราคาทุน บริษัทและบริษัทยอย
เหลานี้มีน โยบายที่จ ะประเมินราคาที่ดิ น อาคารและอุปกรณใ หม เมื่ อ มีการเปลี่ ย นแปลงมูลค า
ยุติธรรม ที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ไดเคยมีการตีราคาใหมแลวอยางมีนัยสําคัญ
โรงแรมลอยน้าํ
โรงแรมลอยน้ํา แสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม และขาดทุนจากการดอยคา
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การตีราคาสิทธิการเชา
ค า เช า จ า ยล ว งหน า ได แ ก สิ ท ธิ ก ารเช า ซึ่ ง บั น ทึ ก บั ญ ชี ใ นราคาประเมิ น ที่ ป ระเมิ น โดยผู
ประเมินราคาอิสระ บริษัทมีนโยบายที่จะประเมินราคาเชาใหม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรม
ของสิทธิการเชาที่ไดเคยมีการตีราคาใหมแลวตางจากราคาตามบัญชีอยางมีนัยสําคัญ
4.5 คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี
คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุ
การใชงานโดยประมาณของทรัพยสินแตละรายการ ประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยแสดง
ไดดังนี้
จํานวนป
อาคารและสวนปรับปรุง
5 - 40
โรงแรมลอยน้ํา
20
เครื่องตกแตงติดตั้งและเครือ่ งใชสํานักงาน
5 - 12.5
เครื่องจักรและอุปกรณ
5 - 10
ยานพาหนะ
5 - 10
อาคารและอุปกรณ - ราคาที่ตีเพิ่มตัดคาเสื่อมราคาโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานที่
เหลืออยู อาคารและสวนปรับปรุงอาคารเชาตัดคาเสื่อมราคาตามอายุของสัญญาเชา และเครื่องใชใน
การดําเนินกิจการโรงแรมตัดจําหนายเปนรายจายตามวิธสี ินคาคงเหลือ
สิทธิการเชาอาคารตัดบัญชีเปนคาใชจายโดยวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญาเชาที่เหลืออยู
บริษัทยอยบันทึกคาสิทธิเริ่มแรกสําหรับการเปดรานที่จายใหแกเจาของสิทธิเปนรายจายรอ
ตัดบัญชีและทยอยตัดจายเปนคาใชจายโดยวิธีเสนตรงเปนเวลาสิบ (10) ป ซึ่งเปนเวลาที่เทากับอายุ
ของสัญญาการใหใชสิทธิ
คานายหนาที่เกี่ยวของโดยตรงกับรายไดคาสมาชิกบัตรรายป ตัดบัญชีเปนคาใชจายโดยวิธี
เสนตรงตามอายุของบัตรสมาชิก
กลุมบริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพยที่อยูระหวางการกอสราง
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4.11 การดอยคา
ยอดสินทรัพยคงเหลือตามบัญชีของกลุมบริษัท นอกจากสินคาคงเหลือ และเงินลงทุนใน
หลักทรัพยในความตองการของตลาด ไดรับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบดุลวา มีขอบงชี้เรื่องการ
ดอยคาหรือไม ในกรณีที่มีขอบงชี้ จะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน
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ในกรณีของคาความนิยม จะมีการประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ณ ทุกวันที่ในงบดุล
ไมวาจะมีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม
การรับรูขาดทุนจากการดอยคา จะกระทําทุกครั้งที่มูลคาสินทรัพยตามบัญชี หรือมูลคาตาม
บัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเ กิดเงินสด สูงกวามูลคาที่จะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยค า
บันทึกในงบกําไรขาดทุน
ในกรณีมูลคาที่ลดลงในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งไดบันทึกใน
สวนของผูถือหุน และมีความชัดเจนวาสินทรัพยดังกลาวมีการดอยคา ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกใน
สวนของผูถือหุนจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุนแมวาสินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะยังไมมีการ
จําหนายออกไป ยอดขาดทุนที่บันทึกในงบกําไรขาดทุนเปนผลตางระหวางราคาทุนที่ซื้อกับมูลคา
ยุติธรรมในปจจุบันของสินทรัพย หักขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคย
รับรูแลวในงบกําไรขาดทุน
การคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
มู ล ค า ที่ ค าดว า จะได รั บ คื น หมายถึ ง ราคาขายของสิ น ทรั พ ย หรื อ มู ล ค า จากการใช ข อง
สินทรัพย แลวแตมูลคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพย ประมาณการ
กระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึงภาษีเงิน
ไดเพื่อใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอ
สินทรัพย สําหรับสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดเงินสดซึ่งสวนใหญเปนหนวยแยกอิสระจากสินทรัพย
อื่นๆใหพิจารณามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนใหสอดคลองกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่
สินทรัพยนั้นมีความเกี่ยวของดวย
การกลับรายการดอยคา
บริษั ท/กลุม บริษั ท จะกลั บ รายการบัญ ชีข าดทุ น จากการดอ ยค า หากมี ก ารเปลี่ย นแปลง
ประมาณการที่ใชในการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
บริษัท/กลุมบริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการดอยคาเพียงเพื่อใหมูลคาตามบัญชี
ของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนาย เชนเดียวกับใน
กรณีที่ไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน รายการกลับรายการขาดทุนจากการดอยคา
จะบันทึกเปนรายไดในงบกําไรขาดทุน

ÅÔ ¢ÊÔ · ¸Ô ì Á ËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â àªÕ Â §ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University

All rights reserved

189

10.

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547

ราคาทุนเดิม
ราคาทุน
ที่ดิน
สวนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสวนปรับปรุง
เครื่องตกแตง ติดตั้งและ
เครื่องใชสํานักงาน
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องใชในการดําเนินงาน
กิจการโรงแรม
สวนปรับปรุงอาคารเชา
ยานพาหนะ
งานระหวางกอสราง
รวม
คาเสื่อมราคาสะสม
ที่ดิน
สวนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสวนปรับปรุง
เครื่องตกแตง ติดตั้งและ
เครื่องใชสํานักงาน
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องใชในการดําเนินงาน
กิจการโรงแรม
สวนปรับปรุงอาคารเชา
ยานพาหนะ
งานระหวางกอสราง

ยอดตนป

เพิ่มขึ้น

พันบาท
งบการเงินรวม
จําหนาย
โอนเขา

1,458,956
38,414
3,063,076

121,338

(73,515)

17,932

-

1,458,956
38,414
3,128,831

996,076
1,666,267

45,142
68,164

(17,683)
(38,515)

10,142
9,770

(170)
(27)

1,033,507
1,705,659

79,897
63,580
90,638
91,167
7,548,071

14,240
40
19,068
233,752
501,744

(10,800)
(1,006)
(5,829)
(2,118)
(149,466)

5
15
37,864

(1,317)
(36,350)
(37,864)

82,020
62,614
103,882
286,466
7,900,349

23,731
1,311,574

2,960
200,904

(45,720)

-

-

26,691
1,466,758

795,732
1,272,076

71,067
126,314

(15,337)
(36,855)

56
65

(121)
-

851,397
1,361,600

33,348
59,858
3,496,319

6,409
11,401
419,055

(102)
(5,399)
(103,413)

121

(121)

39,655
65,860
3,811,961

โอนออก

ยอดปลายป
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ยอดตนป
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
ที่ดิน
สวนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสวนปรับปรุง
เครื่องตกแตง ติดตั้งและ
เครื่องใชสํานักงาน
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องใชในการดําเนินงาน
กิจการโรงแรม
สวนปรับปรุงอาคารเชา
ยานพาหนะ
งานระหวางกอสราง
ราคาตามบัญชี
ที่ดิน
สวนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสวนปรับปรุง
เครื่องตกแตง ติดตั้งและ
เครื่องใชสํานักงาน
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องใชในการดําเนินงาน
กิจการโรงแรม
สวนปรับปรุงอาคารเชา
ยานพาหนะ
งานระหวางกอสราง

เพิ่มขึ้น

พันบาท
งบการเงินรวม
จําหนาย
โอนเขา

โอนออก

ยอดปลายป

-

6,321

-

-

-

6,321

-

500

-

-

-

500

-

6,821

-

-

-

6,821

1,458,956
14,683
1,751,502

1,458,956
11,723
1,655,752

200,344
394,191

182,110
343,559

79,897
30,232
30,780
91,167
4,051,752

82,020
22,959
38,022
286,466
4,081,567
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สวนที่ตีราคาเพิ่ม
ราคาทุน
ที่ดิน
สวนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสวนปรับปรุง
เครื่องตกแตง ติดตั้งและ
เครื่องใชสํานักงาน
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องใชในการดําเนินงาน
กิจการโรงแรม
สวนปรับปรุงอาคารเชา
ยานพาหนะ
งานระหวางกอสราง
รวม

333,568
(260)
1,309,572

107,572
6,419
-

(397,220)

-

-

441,140
6,159
912,352
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245,059
185,885

-

(19,713)
(187,140)

64
-

(64)

225,410
(1,319)

3,405
15,958
5,947
2,099,134

1,318
115,309

(362)
(10,807)
(615,242)

64

(64)

3,043
5,151
7,265
1,599,201
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ยอดตนป
คาเสื่อมราคาสะสม
ที่ดิน
สวนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสวนปรับปรุง
เครื่องตกแตง ติดตั้งและ
เครื่องใชสํานักงาน
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องใชในการดําเนินงาน
กิจการโรงแรม
สวนปรับปรุงอาคารเชา
ยานพาหนะ
งานระหวางกอสราง
รวม
ราคาตามบัญชี
ที่ดิน
สวนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสวนปรับปรุง
เครื่องตกแตง ติดตั้งและ
เครื่องใชสํานักงาน
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องใชในการดําเนินงาน
กิจการโรงแรม
สวนปรับปรุงอาคารเชา
ยานพาหนะ
งานระหวางกอสราง
รวม
รวม

เพิ่มขึ้น

พันบาท
งบการเงินรวม
จําหนาย
โอนเขา

โอนออก

ยอดปลายป

(1,565)
848,062

3,988
44,674

(5,233)
(311,899)

-

-

(2,810)
580,837

234,259
163,069

17,375
73,387

(68,992)
(331,754)

64
-

(64)

182,706
(95,362)

11,236
5,947
1,261,008

4,314
7,415
151,153

(32,441)
(16,457)
(766,776)

64

(64)

(16,891)
(3,095)
645,385

333,568
1,305
461,510

441,140
8,969
331,515

10,800
22,816

42,704
94,043

3,405
4,722
838,126
4,889,878

3,043
22,042
10,360
953,816
5,035,383
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทยอยสามแหงไดจํานองที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสรางของ
บริษัทเปนหลักประกัน วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินและกองทุนรวม
อาคารโรงแรม สิ่งปลูกสราง และสวนติดตั้งเพิ่มเติมของบริษัทยอยแหงหนึ่งคือ บริษัท
เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัดจํานวน 558.86 ลานบาท ไดใหเปนกรรมสิทธิของการรถไฟแหง
ประเทศไทย (รฟท) ตามสัญญาเชาที่ดิน อาคารและทรัพยสินของโรงแรมรถไฟหัวหิน
บริษัทยอยแหงหนึ่งคือ บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบยรีสอรท จํากัด อยูระหวางการดําเนินการ
กอสรางซึ่งในป 2547 และ 2546 บริษัทยอยดังกลาวมี ที่ดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้นจํานวน
140.75 ลานบาทและ 50.03 ลานบาท ตามลําดับ
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คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดบัญชีในงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2547 และ 2546 มีจํานวน 418.35 ลานบาท และ 394.67 ลานบาท ตามลําดับแสดงรวมอยูในงบกําไร
ขาดทุนรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 อาคารและอุปกรณในงบการเงินรวม ซึ่งคิดคาเสื่อม
ราคาทั้งจํานวนแลว แตยังคงใชงานอยูมีราคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมจํานวน 1,835.95
ลานบาทและ 1,673.31 ลานบาท ตามลําดับ

ยอดตนป
ราคาทุนเดิม
ราคาทุน
ที่ดินและสวนปรับปรุง
อาคารและสวนปรับปรุง
เครื่องตกแตง ติดตั้งและ
เครื่องใชสํานักงาน
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องใชในการดําเนินงาน
กิจการโรงแรม
สวนปรับปรุงอาคารเชา
ยานพาหนะ
งานระหวางกอสราง
รวม
คาเสื่อมราคาสะสม
อาคารและสวนปรับปรุง
เครื่องตกแตง ติดตั้งและ
เครื่องใชสํานักงาน
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องใชในการดําเนินงาน
กิจการโรงแรม
สวนปรับปรุงอาคารเชา
ยานพาหนะ
งานระหวางกอสราง
รวม

เพิ่มขึ้น

พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
จําหนาย
โอนเขา

โอนออก

ยอดปลายป

538,399

2,961

(70)

-

-

541,290

337,744
576,321

4,661
6,347

(2,406)
(4,464)

-

-

339,999
578,204

30,805
63,581
53,435
825
1,601,110

3,580
40
2,226
1,753
21,568

(3,097)
(1,006)
(11,043)

-

-

31,288
62,615
55,661
2,578
1,611,635

419,396

29,351

(47)

-

-

448,700
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294,251
505,007

13,336
18,186

(2,040)
(3,794)

-

-

305,547
519,399
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33,348
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6,409
6,270
73,552

(102)
(5,983)

-

-

39,655
39,366
1,352,667
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ยอดตนป
ราคาตามบัญชี
อาคารและสวนปรับปรุง
เครื่องตกแตง ติดตั้งและ
เครื่องใชสํานักงาน
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องใชในการดําเนินงาน
กิจการโรงแรม
สวนปรับปรุงอาคารเชา
ยานพาหนะ
งานระหวางกอสราง
รวม
สวนที่ตีราคาเพิ่มขึน้
ราคาทุน
อาคารและสวนปรับปรุง
เครื่องตกแตง ติดตั้งและ
เครื่องใชสํานักงาน
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องใชในการดําเนินงาน
กิจการโรงแรม
สวนปรับปรุงอาคารเชา
ยานพาหนะ
งานระหวางกอสราง
รวม
คาเสื่อมราคาสะสม
อาคารและสวนปรับปรุง
เครื่องตกแตง ติดตั้งและ
เครื่องใชสํานักงาน
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องใชในการดําเนินงาน
กิจการโรงแรม
สวนปรับปรุงอาคารเชา
ยานพาหนะ
งานระหวางกอสราง
รวม

เพิ่มขึ้น

พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
จําหนาย
โอนเขา

โอนออก

ยอดปลายป

119,003

92,590

43,493
71,314

34,452
58,805

30,805
30,233
20,339
825
316,012

31,288
22,960
16,295
2,578
258,968

612,853

-

(58,213)

-

-

554,640

135,285
91,535

-

(1,645)
(138,657)

-

-

133,640
(47,122)

1,432
15,958
4,079
861,142

2,903
2,903

(94)
(10,807)
(209,416)

-

-

1,338
5,151
6,982
654,629
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448,794

24,985

(14,218)

-

-

459,561

131,286
88,413

1,463
28,411

(2,981)
(207,371)

-

-

129,768
(90,547)
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11,236
4,079
683,808

4,314
4,158
63,331

(32,442)
(7,826)
(264,838)

-

-

(16,892)
411
482,301
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ยอดตนป
ราคาตามบัญชี
อาคารและสวนปรับปรุง
เครื่องตกแตง ติดตั้งและ
เครื่องใชสํานักงาน
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องใชในการดําเนินงาน
กิจการโรงแรม
สวนปรับปรุงอาคารเชา
ยานพาหนะ
งานระหวางกอสราง
รวม
รวม

พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
จําหนาย
โอนเขา

เพิ่มขึ้น

โอนออก

ยอดปลายป

164,059

95,079

3,999
3,122

3,872
43,425

1,432
4,722
177,334
493,346

1,338
22,043
6,571
172,328
431,296

คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดบัญชีเฉพาะของบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547
และ 2546 มีจํานวน 73.55 ลานบาท และ 77.35 ลานบาท ตามลําดับ แสดงรวมอยูในงบกําไรขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 อาคารและอุปกรณเฉพาะของบริษัทซึ่งหักคาเสื่อม
ราคาทั้งจํานวนแลวแตยังคงใชงานอยูมีราคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมจํานวน 817.45
ลานบาท และ 772.32 ลานบาท ตามลําดับ
11.

โรงแรมลอยน้าํ
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2547

โรงแรมลอยน้ําของ
บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลมารีไทม จํากัด - ราคาทุน
สวนปรับปรุงโรงแรมลอยน้ํา
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
คาเผื่อการดอยคาของทรัพยสิน
รวมสินทรัพยเพื่อใหเชา - สุทธิ

159,422
9,996
(63,655)
(63,500)
42,263

2546

159,422
9,99
(57,80
(63,500
48,112

-

-
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โรงแรมลอยน้ําเปนสินทรัพยเพื่อใหเชาของบริษัทยอยแหงหนึ่งคือ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล
มารีไทม จํากัด ซึ่งเปนเรือที่ ให Central Maritime Hotel, Dili, East Timor ซึ่งเปนบริษัทยอยใน
ตางประเทศเชาเพื่อใชในการดําเนินงาน
1ุ6.

สวนเกิน(ต่ํา)สุทธิของราคาทุนที่สูง(ต่ํา)กวาราคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทยอย

บัญชีนี้เปนสวนของบริษัทในสวนเกินสุทธิจากสวนต่ําจากการตีราคาที่ดิน อาคารและ
อุปกรณเพิ่มขึ้นสุทธิจากขาดทุนสะสมของบริษัทยอยหาแหง ในป 2547 และ 2546 สวนเกินสุทธิ
จากสวนต่ําของราคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทยอยที่สูงกวาราคาทุนดังกลาวจัดประเภทตาม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณที่เกี่ยวของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 ไดดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
สวนเกินจากการตีราคาที่ดิน
สิทธิการเชา สวนปรับปรุงอาคารเชา
เครื่องตกแตงติดตั้ง เครื่องใชสํานักงาน
และเครื่องใชในการดําเนินงานกิจการ
โรงแรม - สุทธิจาก
คาเสื่อมราคาสะสม
รวม

2547
(1,569)

2546
(1,820)

1,485
(84)

2,677
857

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2547
2546
-

-

-

สวนเกินของราคาตามบัญชีที่สูงกวาราคาทุนของที่ดินจะตัดบัญชีเปนรายไดโดยวิธี
เสนตรงเปนเวลา 10 ป
สวนเกิน(ต่ํา)ของราคาทุนที่สูง(ต่ํา)กวาราคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทยอยจะ
ตัดบัญชีเปนคาใชจาย(รายได)โดยวิธีเสนตรงเปนเวลา 10 ป
19. สัญญาระยะยาว
19.1 สัญญาเชาระยะยาว
บริษัทใหญ
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2546 บริษัทไดทําบันทึกความเขาใจกับ บริษัท เซ็นทรัล เวลิด
ทาวเวอร จํากัด (CWT) โดยที่สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยเปนเจาของกรรมสิทธิ์
ในที่ดนิ ของโครงการ เซ็นทรัล เวิลด พลาซา ไดทําสัญญาใหกองทุนรวมธุรกิจไทย 4 (กองทุน)
เชาที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสราง ซึ่งกองทุนไดทําสัญญาให CWT เชาชวงอาคารโรงแรมและ
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CWT ประสงคที่จะยกเลิกการเชาชวงอาคารโรงแรมกับกองทุนและใหบริษัททําสัญญาเชาชวง
อาคารโรงแรมโดยตรงกับกองทุน สําหรับสิทธิในการเชาหรือเชาชวงที่ดินในการกอสรางและ
พัฒนาโรงแรมในโครงการเซ็นทรัลเวิลด พลาซา และเพื่อเปนการยืนยันวาบริษัทจะเขารวมกับ
CWT สําหรับโครงการดังกลาวบริษัทตกลงวางเงินประกันจํานวน 5 ลานบาท ณ วันที่ทํา
บันทึกนี้และ CWT ตกลงจะชําระคืนใหกับบริษัทในวันที่บริษัทไดทําสัญญาเชาชวงทรัพยสิน
ที่เชากับกองทุนแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 สัญญาเชาชวงทรัพยสินอยูระหวางการ
ดําเนินการ
บริษัทยอย
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2528 บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด (CHBR) ไดทํา
สั ญ ญาเช า ที่ ดิ น อาคารโรงแรมและทรั พ ย สิ น ของโรงแรมรถไฟหั ว หิ น กั บ การรถไฟแห ง
ประเทศไทย (รฟท) เปนเวลา 30 ป สิ้นสุดวันที่ 15 มกราคม 2529 สัญญาเชานี้สามารถตอ
สัญญาออกไปไดโดยอัตโนมัติอีก 3 ป 4 เดือน และมีสิทธิที่จะตออายุสัญญาไดอีก 2 ครั้งๆ ละ
15 ป CHBR จะตองจายคาเชาตามจํานวนเงินที่ระบุไวในสัญญาเริ่มตั้งแตวันที่ 15 มกราคม
2529 นอกจากนี้ CHBR จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา โดยนําหนังสือค้ําประกันซึ่งออก
โดยธนาคารเพื่อเปนการประกันแก รฟท ดังตอไปนี้
ก. จํานวนเงิน 2.5 ลานบาท เพื่อเปนการประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุสัญญา
ข. จํานวนเงินค้ําประกันซึ่งเทากับคาเชา 1 ป ของปนั้นๆ
ค. จํานวนเงิน 5 ลานบาท เพื่อเปนการประกันการกอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางรวมทั้ง
การปรับปรุงและซอมแซมอาคารโรงแรมใหเปนไปตามสัญญา หนังสือค้ําประกันนี้จะ
สิ้นสุดลงเมื่อ รฟท ไดรับมอบอาคาร และสิ่งปลูกสรางนั้นภายใตเงื่อนไขของสัญญา
CHBR จะตองโอนกรรมาสิทธิในอาคารและสิ่งปลูกสรางที่ CHBR เปนผูจัดหา
เพิ่มเติมรวมทั้งสวนที่ติดตั้งเพิ่มเติมใหแก รฟท
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เปนระยะเวลา 3 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2544 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2547 โดยในปแรกจะ
ไดรับคาเชาปละ 737,688 บาท และเพิ่มขึ้นอีก 5% ในปที่ 2 และ 3 ตามลําดับ
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2547 ไดมีการตออายุสัญญาดังกลาว ซึ่งมีระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1
กันยายน 2547 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2549 โดยในปแรกจะไดรับคาเชาปละ 853,968 บาท และ
เพิ่มขึ้นอีก 5% ในปที่ 2
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 สัญญาใหเชาชวงพื้นที่อาคารอยูระหวางการโอนกรรมสิทธิ์
ใหกับ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด (CRG) (เดิมชื่อ บริษัท เซ็นทรัล พิซซา จํากัด)
โดยการปรับโครงสรางการลงทุนในกลุมธุรกิจอาหารไดแลวเสร็จตั้งแตในไตรมาส 4 ป 2546
22.

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ในภายหนาดังตอไปนี้
บริษัทใหญ
22.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทมีภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญางานกอสราง
และปรับปรุงสิ่งปลูกสรางเปนจํานวนเงินประมาณ 4.08 ลานบาท
บริษัทยอย
22.6 บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบยรีสอรท จํากัด มีภาระผูกพันที่ตองจายเงินตามสัญญา
กอสรางโรงแรม เปนจํานวนเงิน 536.93 ลานบาท
22.7 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด มีภาระผูกพันที่ตองจายเงินตามสัญญา
กอสรางโรงแรม เปนจํานวนเงิน 60.77 ลานบาท
23.

การประเมินราคา
ในไตรมาสที่สองของป 2547 บริษัทและบริษัทยอยไดวาจางผูประเมินราคาอิสระให
ประเมินราคาทรัพยสินที่มีอยู ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2547 ดังนี้
1.
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย อ ยสี่ แ ห ง ได ว า จ า งผู ป ระเมิ น ราคาอิ ส ระให ป ระเมิ น ราคา
ทรัพยสินที่มีอยู ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2547 ซึ่งรวมทั้งที่ดิน อาคารและอุปกรณที่เคยประเมินราคา
ไวแลว บริษัทและบริษัทยอยดังกลาวบันทึกที่ดิน อาคารและอุปกรณในราคาที่ประเมินใหมตาม
รายงานการประเมินราคาลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2547 ซึ่งผูประเมินราคาไดใชเกณฑราคาเปลี่ยนแทน
หลังหักคาเสื่อมราคาสะสม (Depreciated Replacement Cost)
2.
บริ ษั ท ย อ ยสองแห ง ได ว า จ า งผู ป ระเมิ น ราคาอิ ส ระให ป ระเมิ น ราคาทรั พ ย สิ น
ทั้งหมดที่มีอยู ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2547 ซึ่งรวมทั้งที่ดิน อาคารและอุปกรณที่เคยประเมินราคาไว
แลว บริษัทยอยทั้งสองแหงดังกลาวบันทึกที่ดิน อาคารและอุปกรณในราคาที่ประเมินใหมตาม
รายงานการประเมินราคาลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2547 ซึ่งผูประเมินราคาไดใชเกณฑ Income
Approach เนื่องจากราคาประเมินตามวิธีราคาเปลี่ยนแทนหลังหักคาเสื่อมราคาสะสมมีมูลคาสูงกวา
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3.
บริษัทยอยแหงหนึ่งไดวาจางผูประเมินราคาอิสระใหประเมินราคาสิทธิการเชา
อาคารที่มีอยู ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2547 ซึ่งรวมทั้งสิทธิการเชาอาคารที่เคยประเมินราคาไวแลว
บริษัทยอยดังกลาวบันทึกสิทธิการเชาในราคาที่ประเมินใหมตามรายงานการประเมินราคาลงวันที่ 1
พฤษภาคม 2547 ซึ่งผูประเมินราคาไดใชวธิ ีหาอัตราผลตอบแทนของการลงทุน
4.
บริษัทยอยแหงหนึ่งไดวาจางผูประเมินราคาอิสระใหประเมินราคาที่ดินและสิ่ง
ปลูกสรางที่มีอยู ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2547 บริษัทยอยดังกลาวบันทึกที่ดิน และอาคารและสวน
ปรับปรุงอาคารที่ประเมินใหมตามรายงานการประเมินราคาลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2547 ซึ่งผู
ประเมินราคาไดใชเกณฑราคาเปลี่ยนแทนหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม (Depreciated Replacement
Cost)
ในไตรมาสที่สามของป 2547 บริษัทยอยแหงหนึ่ง คือ บริษัท เซ็นทรัลสมุยวิลเลจ จํากัด
(CSV) ไดวาจางผูประเมินราคาอิสระใหประเมินราคาที่ดินที่มีอยูจํานวน 2 แปลง พรอมสิ่งปลูก
สรางที่ไมไดทําการประเมินในไตรมาสที่สอง ซึ่งผูประเมินราคาไดใชเกณฑ Sale Comparison
Approach สําหรับที่ดินและเกณฑราคาเปลี่ยนแทนหลังหักคาเสื่อมราคาสะสมสําหรับสิ่งปลูกสราง
(Depreciate Replacement Cost) บริษัทยอยดังกลาวบันทึกที่ดินและอาคารที่ประเมินใหมตาม
รายงานการประเมินราคาลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2547 ทําใหสวนเกินทุนจากการตีราคานี้จะนําไป
จายเงินปนผลไมได และมีผลกําไรจากการกลับรายการขาดทุนจากการประเมินราคาทรัพยสินที่เคย
รับรูในอดีตเปนจํานวนประมาณ 4.4 ลานบาท
การบันทึกรายการจากการประเมินราคาทรัพยสินดังกลาวทั้งในไตรมาสที่สองและสาม ทํา
ใหสวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณของบริษัทและบริษัทยอยในงบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2547 เปนจํานวนประมาณ 337.6 ลานบาท โดยสวนเกินทุนจากการตี
ราคานี้จะนําไปจายเงินปนผลไมได และมีผลกําไรจากการกลับรายการขาดทุนจากการประเมินราคา
ทรัพยสินที่เคยรับรูในอดีตสุทธิจากขาดทุนจากการประเมินราคาทรัพยสินที่รับรูเพิ่มในงวดนี้เปน
จํานวนประมาณ 1.0 ลานบาท
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บริษัท รอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (บางสวน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
หนวย:บาท
หมายเหตุ
สินทรัพย
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ

9

งบการเงินรวม
2546
2545

955,653,645

907,241,253

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2546
2545

587,622,671

483,037,221

บริษัท รอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน (บางสวน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
หนวย:บาท
หมายเหตุ
คาใชจายอื่น
คาเสื่อมราคา

งบการเงินรวม
2545
2546
131,289,119

121,539,519

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2546
2545
79,340,581

59,781,760

บริษัท รอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (บางสวน)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545

ÅÔ ¢ÊÔ · ¸Ô ì Á ËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â àªÕ Â §ãËÁè
3.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชี
รับอนุญาตแหงประเทศไทย ซึ่งมีผลบังคับตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
นโยบายการบัญชีที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยโดยสรุปมีดังตอไปนี้ :3.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงตามราคาทุนหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม
ค า เสื่ อ มราคาของอาคารและอุ ป กรณ คํ า นวณจากราคาทุ น โดยวิ ธี เ ส น ตรงตามอายุ ก ารใช ง าน
โดยประมาณดังตอไปนี้ :-
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อาคาร
สิ่งปรับปรุงโรงแรม
สิ่งปรับปรุงสินทรัพยเชา
เครื่องจักรและเครื่องติดตั้งไฟฟา
เครื่องตกแตง ติดตั้งและอุปกรณ
ยานพาหนะ

-

40
ป
5
ป
ตามอายุสัญญาเชา
15
ป
10
ป
5
ป

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและงานระหวางกอสราง
บริษัทฯตีราคาลินิน เครื่องแกวและเครื่องเงินตามยอดคงเหลือจากการตรวจนับซึ่งกระทํา
ทุกป โดยแสดงในราคาสุทธิหลังจากหักคาเสื่อมราคาที่เหมาะสมแลว คาเครื่องแบบและเครื่องใช
ในครัวที่ซื้อมาจนถึงป 2526 ไดถือเปนมูลคาหลักของสินทรัพยนี้ การซื้อเพิ่มเติมในภายหลังจะถือ
เปนคาใชจายเมื่อมีรายการซื้อเกิดขึ้น เวนแตการซื้อเพิ่มเติมสําหรับภัตตาคารที่เปดใหม
.ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบกระแสเงินสด
รายการกิจกรรมลงทุนที่ไมเกี่ยวของกับกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2546 และ 2545 มีดังนี้ :-

ซื้ออุปกรณ
เจาหนี้การคาจากการซื้อสินทรัพยถาวร
คาใชจายคางจายจากการซื้อสินทรัพยถาวร

2546
5,769,693
(3,990,447)
(1,779,246)
-

(หนวย : บาท)
2545
22,461,752
(1,054,023)
(21,407,729)
-
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9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
งบการเงินรวม - สุทธิจากการตัดกําไรจากการจําหนายสินทรัพยถาวรแกบริษัทยอยออก
เครื่องใชในการดําเนินงาน
ที่ดินและ
สิ่งปรับปรุง

สิ่งปรับปรุง

เครื่องจักรและ
เครื่องติดตั้ง

เครื่องตกแตง
ติดตั้งและ

โรงแรม

ไฟฟา

อุปกรณ

งานระหวาง

ในครัว

อาคาร

54,800,000
-

382,001,215
-

317,784,357
15,364,601
23,983,032
(15,511,767

431,583,209
2,514,690
68,930,395
(14,291,327)

504,003,062
4,970,130
35,699,862
(25,009,988)

1,709,367
2,050,000
(485,748)

31,861,703
161,589,005
(128,613,289)
-

1,723,742,913
186,488,426
(55,298,830)

21,189,801
274,894
(2,176,164)

4,419,683
-

2,705,624
-

28,315,108 1,752,058,021
274,894 186,763,320
(2,176,164
(57,474,994)

31 ธันวาคม 2546

54,800,000

382,001,215

341,620,223

488,736,967

519,663,066

3,273,619

64,837,419

1,854,932,509

19,288,531

4,419,683

2,705,624

26,413,838 1,881,346,347

150,441,292
21,715,030

141,613,373
(15,427,758
55,350,503

258,246,686
(13,922,225)
26,748,298

293,077,085
(20,839,144)
39,124,275

1,438,332
(224,058)
351,013

-

1,565,287

31 ธันวาคม 2546

-

(12,000,000

-

160,156,322

181,536,118

271,072,759

311,362,216

รวม

และเครื่องเงิน

ที่ดิน

-

กอสราง

เครื่องใช

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2545
ซื้อเพิ่ม
โอนเขา (ออก)
จําหนาย
คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2545
จําหนาย
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ปรับปรุงคาเสื่อมราคา
สําหรับปของ
ทรัพยสิน
ที่ขายใหบริษัทยอย

ยานพาหนะ

ลินิน
เครื่องแกว

เครื่องแบบ

รวม

(หนวย : บาท)
รวมที่ดิน
อาคาร
อุปกรณและ
เครื่องใชใน
การ
ดําเนินงาน

844,816,768
(50,413,185)
143,289,119

-

-

-

-

844,816,768
(50,413,185)
143,289,119

-

(12,000,000)

-

-

-

-

(12,000,000)

-

925,692,702

-

-

-

-

925,692,702

มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2545

54,800,000

231,559,923

176,170,984

173,336,523

210,925,977

271,035

31,861,703

878,926,145

21,189,801

4,419,683

2,705,624

28,315,108

907,241,253

31 ธันวาคม 2546

54,800,000

221,844,893

160,084,105

217,664,208

208,300,850

1,708,332

64,837,419

959,239,807

19,288,531

4,419,683

2,705,624

26,413,838

955,653,645
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งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
(หนวย : บาท)
เครื่องใชในการดําเนินงาน

สิ่งปรับปรุง

เครื่องจักรและ
เครื่องติดตัง้

เครื่องตกแตง
ติดตั้งและ

โรงแรม

ไฟฟา

อุปกรณ

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2545
ซื้อเพิ่ม
โอนเขา (ออก)
จําหนาย
31 ธันวาคม 2546

225,695,976
15,364,601
23,983,032
265,043,609

106,314,552
2,514,690
68,930,395
177,759,637

190,390,224
4,970,130
35,699,862
(672,801)
230,387,415

คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2545
จําหนาย
คาเสื่อมราคาสําหรับป
31 ธันวาคม 2546

59,997,473
46,990,133
106,987,606

7,730,351
8,584,434
16,314,785

มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2545

165,698,503

31 ธันวาคม 2546

158,056,003

คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป
2545
2546

งานระหวาง
ยานพาหนะ

ลินิน
เครื่องแกว
และ
เครื่องเงิน

เครื่องใช

กอสราง

รวม

1,709,367
2,050,000
(485,747)
3,273,620

31,861,703
161,589,005
(128,613,289)
64,837,419

555,971,822
186,488,426
(1,158,548)
741,301,700

32,083,553
(273,365)
23,415,001
55,225,189

1,438,332
(224,058)
351,013
1,565,287

-

101,249,709
(497,423)
79,340,581
180,092,867

98,584,201

158,306,671

271,035

31,861,703

454,722,113

21,189,801

4,419,683

2,705,624

28,315,108

483,037,221

161,444,852

175,162,226

1,708,332

64,837,419

561,208,833

19,288,531

4,419,683

2,705,624

26,413,838

587,622,671

21,189,801
274,894
(2,176,164)
19,288,531
-

ในครัว
4,419,683
4,419,683
-

เครื่องแบบ
2,705,624
2,705,624

รวม

รวมที่ดิน
อาคาร
อุปกรณและ
เครื่องใชใน
การ
ดําเนินงาน

28,315,108
274,894
(2,176,164)
26,413,838

-

-
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(3,334,712)
767,715,538
101,249,709
(497,423)
79,340,581
180,092,867
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บริษัท รอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (บางสวน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
หนวย:บาท
หมายเหตุ
สินทรัพย
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ

9

งบการเงินรวม
2546
2545

955,653,645

907,241,253

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2546
2545

587,622,671

483,037,221

บริษัท รอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน (บางสวน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
หนวย:บาท
หมายเหตุ
คาใชจายอื่น
คาเสื่อมราคา

งบการเงินรวม
2545
2546
131,289,119

121,539,519

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2546
2545
79,340,581

59,781,760

บริษัท รอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (บางสวน)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
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3.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชี
รับอนุญาตแหงประเทศไทย ซึ่งมีผลบังคับตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
นโยบายการบัญชีที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยโดยสรุปมีดังตอไปนี้ :3.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงตามราคาทุนหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม
ค า เสื่ อ มราคาของอาคารและอุ ป กรณ คํ า นวณจากราคาทุ น โดยวิ ธี เ ส น ตรงตามอายุ ก ารใช ง าน
โดยประมาณดังตอไปนี้ :-
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อาคาร
สิ่งปรับปรุงโรงแรม
สิ่งปรับปรุงสินทรัพยเชา
เครื่องจักรและเครื่องติดตั้งไฟฟา
เครื่องตกแตง ติดตั้งและอุปกรณ
ยานพาหนะ

-

40
ป
5
ป
ตามอายุสัญญาเชา
15
ป
10
ป
5
ป

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและงานระหวางกอสราง
บริษัทฯตีราคาลินิน เครื่องแกวและเครื่องเงินตามยอดคงเหลือจากการตรวจนับซึ่งกระทํา
ทุกป โดยแสดงในราคาสุทธิหลังจากหักคาเสื่อมราคาที่เหมาะสมแลว คาเครื่องแบบและเครื่องใช
ในครัวที่ซื้อมาจนถึงป 2526 ไดถือเปนมูลคาหลักของสินทรัพยนี้ การซื้อเพิ่มเติมในภายหลังจะถือ
เปนคาใชจายเมื่อมีรายการซื้อเกิดขึ้น เวนแตการซื้อเพิ่มเติมสําหรับภัตตาคารที่เปดใหม
.ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบกระแสเงินสด
รายการกิจกรรมลงทุนที่ไมเกี่ยวของกับกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2546 และ 2545 มีดังนี้ :-

ซื้ออุปกรณ
เจาหนี้การคาจากการซื้อสินทรัพยถาวร
คาใชจายคางจายจากการซื้อสินทรัพยถาวร

2546
5,769,693
(3,990,447)
(1,779,246)
-

(หนวย : บาท)
2545
22,461,752
(1,054,023)
(21,407,729)
-
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9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
งบการเงินรวม - สุทธิจากการตัดกําไรจากการจําหนายสินทรัพยถาวรแกบริษัทยอยออก
เครื่องใชในการดําเนินงาน
ที่ดินและ
สิ่งปรับปรุง

สิ่งปรับปรุง

เครื่องจักรและ
เครื่องติดตั้ง

เครื่องตกแตง
ติดตั้งและ

โรงแรม

ไฟฟา

อุปกรณ

งานระหวาง

ในครัว

อาคาร

54,800,000
-

382,001,215
-

317,784,357
15,364,601
23,983,032
(15,511,767

431,583,209
2,514,690
68,930,395
(14,291,327)

504,003,062
4,970,130
35,699,862
(25,009,988)

1,709,367
2,050,000
(485,748)

31,861,703
161,589,005
(128,613,289)
-

1,723,742,913
186,488,426
(55,298,830)

21,189,801
274,894
(2,176,164)

4,419,683
-

2,705,624
-

28,315,108 1,752,058,021
274,894 186,763,320
(2,176,164
(57,474,994)

31 ธันวาคม 2546

54,800,000

382,001,215

341,620,223

488,736,967

519,663,066

3,273,619

64,837,419

1,854,932,509

19,288,531

4,419,683

2,705,624

26,413,838 1,881,346,347

150,441,292
21,715,030

141,613,373
(15,427,758
55,350,503

258,246,686
(13,922,225)
26,748,298

293,077,085
(20,839,144)
39,124,275

1,438,332
(224,058)
351,013

-

1,565,287

31 ธันวาคม 2546

-

(12,000,000

-

160,156,322

181,536,118

271,072,759

311,362,216

รวม

และเครื่องเงิน

ที่ดิน

-

กอสราง

เครื่องใช

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2545
ซื้อเพิ่ม
โอนเขา (ออก)
จําหนาย
คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2545
จําหนาย
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ปรับปรุงคาเสื่อมราคา
สําหรับปของ
ทรัพยสิน
ที่ขายใหบริษัทยอย

ยานพาหนะ

ลินิน
เครื่องแกว

เครื่องแบบ

รวม

(หนวย : บาท)
รวมที่ดิน
อาคาร
อุปกรณและ
เครื่องใชใน
การ
ดําเนินงาน

844,816,768
(50,413,185)
143,289,119

-

-

-

-

844,816,768
(50,413,185)
143,289,119

-

(12,000,000)

-

-

-

-

(12,000,000)

-

925,692,702

-

-

-

-

925,692,702

มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2545

54,800,000

231,559,923

176,170,984

173,336,523

210,925,977

271,035

31,861,703

878,926,145

21,189,801

4,419,683

2,705,624

28,315,108

907,241,253

31 ธันวาคม 2546

54,800,000

221,844,893

160,084,105

217,664,208

208,300,850

1,708,332

64,837,419

959,239,807

19,288,531

4,419,683

2,705,624

26,413,838

955,653,645
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คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป
2545
2546
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งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
(หนวย : บาท)
เครื่องใชในการดําเนินงาน

สิ่งปรับปรุง

เครื่องจักรและ
เครื่องติดตัง้

เครื่องตกแตง
ติดตั้งและ

โรงแรม

ไฟฟา

อุปกรณ

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2545
ซื้อเพิ่ม
โอนเขา (ออก)
จําหนาย
31 ธันวาคม 2546

225,695,976
15,364,601
23,983,032
265,043,609

106,314,552
2,514,690
68,930,395
177,759,637

190,390,224
4,970,130
35,699,862
(672,801)
230,387,415

คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2545
จําหนาย
คาเสื่อมราคาสําหรับป
31 ธันวาคม 2546

59,997,473
46,990,133
106,987,606

7,730,351
8,584,434
16,314,785

มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2545

165,698,503

31 ธันวาคม 2546

158,056,003

คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป
2545
2546

งานระหวาง
ยานพาหนะ

ลินิน
เครื่องแกว
และ
เครื่องเงิน

เครื่องใช

กอสราง

รวม

1,709,367
2,050,000
(485,747)
3,273,620

31,861,703
161,589,005
(128,613,289)
64,837,419

555,971,822
186,488,426
(1,158,548)
741,301,700

32,083,553
(273,365)
23,415,001
55,225,189

1,438,332
(224,058)
351,013
1,565,287

-

101,249,709
(497,423)
79,340,581
180,092,867

98,584,201

158,306,671

271,035

31,861,703

454,722,113

21,189,801

4,419,683

2,705,624

28,315,108

483,037,221

161,444,852

175,162,226

1,708,332

64,837,419

561,208,833

19,288,531

4,419,683

2,705,624

26,413,838

587,622,671

21,189,801
274,894
(2,176,164)
19,288,531
-

ในครัว
4,419,683
4,419,683
-

เครื่องแบบ
2,705,624
2,705,624

รวม

รวมที่ดิน
อาคาร
อุปกรณและ
เครื่องใชใน
การ
ดําเนินงาน

28,315,108
274,894
(2,176,164)
26,413,838

-

-
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสิ่งปรับปรุงโรงแรม เครื่องจักร และ
เครื่องติดตั้งไฟฟา เครื่องตกตางและอุปกรณ และ ยานพาหนะจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคา
หมดแลวแตยังใชงานอยู ราคาทุนกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมรวมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวน
582.03 ลานบาท (2545 : 545.26 ลานบาท) (งบการเงินเฉพาะบริษัทฯจํานวนประมาณ 1.71 ลาน
บาท (2545 : 1.15 ลานบาท))
15.

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
15.2 ภาระผูกพันรายจายฝายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาจางปรับปรุงอาคารโรงแรม
เปนจํานวนเงินประมาณ 80.3 ลานบาท (2545 : 31.9 ลานบาท)
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บริษัท รอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (บางสวน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
หนวย:บาท
หมายเหตุ
สินทรัพย
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ

9

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

2547

2546

2547

2546

956,966,552

955,653,645

62,078,1368

587,622,671

บริษัท รอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน (บางสวน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
หนวย:บาท
หมายเหตุ
คาใชจายอื่น
คาเสื่อมราคา

งบการเงินรวม
2547

2546

129,363,129

131,289,119

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2547
2546
99,739,587

79,340,581

บริษัท รอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (บางสวน)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
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3.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชี
รับอนุญาตแหงประเทศไทย ซึ่งมีผลบังคับตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
นโยบายการบัญชีที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยโดยสรุปมีดังตอไปนี้ :3.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงตามราคาทุนหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม
ค า เสื่ อ มราคาของอาคารและอุ ป กรณ คํ า นวณจากราคาทุ น โดยวิ ธี เ ส น ตรงตามอายุ ก ารใช ง าน
โดยประมาณดังตอไปนี้ :-
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อาคาร
สิ่งปรับปรุงโรงแรม
สิ่งปรับปรุงสินทรัพยเชา
เครื่องจักรและเครื่องติดตั้งไฟฟา
เครื่องตกแตง ติดตั้งและอุปกรณ
ยานพาหนะ

-

40
ป
5
ป
ตามอายุสัญญาเชา
15
ป
10
ป
5
ป

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและงานระหวางกอสราง
บริษัทฯตีราคาลินิน เครื่องแกวและเครื่องเงินตามยอดคงเหลือจากการตรวจนับซึ่งกระทํา
ทุกป โดยแสดงในราคาสุทธิหลังจากหักคาเสื่อมราคาที่เหมาะสมแลว คาเครื่องแบบและเครื่องใช
ในครัวที่ซื้อมาจนถึงป 2526 ไดถือเปนมูลคาหลักของสินทรัพยนี้ การซื้อเพิ่มเติมในภายหลังจะถือ
เปนคาใชจายเมื่อมีรายการซื้อเกิดขึ้น เวนแตการซื้อเพิ่มเติมสําหรับภัตตาคารที่เปดใหม
4.
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบกระแสเงินสด
รายการกิจกรรมลงทุนที่ไมเกี่ยวของกับกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2547 และ 2546 มีดังนี้ :-

ซื้ออุปกรณ
เจาหนี้การคาจากการซื้อสินทรัพยถาวร
คาใชจายคางจายจากการซื้อสินทรัพยถาวร

2547
1,565,765
(1,213,992)
(351,773)
-

(หนวย : บาท)
2546
5,769,693
(3,990,447)
(1,779,246)
-
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9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
งบการเงินรวม - สุทธิจากการตัดกําไรจากการจําหนายสินทรัพยถาวรแกบริษัทยอยออก
(หนวย : บาท)
รวมที่ดิน อาคาร

เครื่องใชในการดําเนินงาน
ที่ดินและ
สิ่งปรับปรุง
ที่ดิน

อาคาร

สิ่งปรับปรุง
โรงแรม

เครื่องจักรและ
เครื่องติดตั้ง
ไฟฟา

เครื่องตกแตง
ติดตั้งและ
อุปกรณ

ยานพาหนะ

งานระหวาง
กอสราง

รวม

ลินิน
เครื่องแกว
และเครื่องเงิน

เครื่องใช
ในครัว

เครื่องแบบ

รวม

อุปกรณและ
เครื่องใชในการ
ดําเนินงาน

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2546
ซื้อเพิ่ม
โอนเขา (ออก)
จําหนาย

54,800,000
-

382,001,215
-

341,620,222
8,652,765
38,448,815
(6,993,532)

488,736,967
3,641,010
57,566,567
(105,858,998)

519,663,066
13,355,012
41,543,858
(36,901,200)

3,273,620
3,500
1,142,523
-

64,837,419
110,357,917
(138,701,763)
-

1,854,932,509
136,010,204
(149,753,730)

19,288,531
1,029,751
(2,624,444)

4,419,683
-

2,705,624
-

26,413,838
1,029,751
(2,624,444)

1,881,346,347
137,039,955
(152,378,174)

31 ธันวาคม 2547

54,800,000

382,001,215

381,728,270

444,085,546

537,660,736

4,419,643

36,493,573

1,841,188,983

17,693,838

4,419,683

2,705,624

24,819,145

1,866,008,128

160,156,322
21,715,030

181,536,118
(6,973,661)
57,842,464

271,072,759
(104,605,721)
21,604,864

311,362,216
(34,434,873)
39,676,166

1,565,287
524,605

คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2546
จําหนาย
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ปรับปรุงคาเสื่อมราคา
สําหรับปของทรัพยสิน
ที่ขายใหบริษัทยอย
31 ธันวาคม 2547

-

-

(12,000,000

-

169,871,352

232,404,921

-

188,071,902

-

316,603,509

-

2,089,892

-

-

925,692,702
(146,014,255)
141,363,129

-

-

-

-

925,692,702
(146,014,255)
141,363,129

-

(12,000,000)

-

-

-

-

(12,000,000)

-

909,041,576

-

-

-

-

909,041,576

มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2546

54,800,000

221,844,893

160,084,105

217,664,208

208,300,850

1,708,333

64,837,419

959,239,807

19,288,531

4,419,683

2,705,624

26,413,838

955,653,645

31 ธันวาคม 2547

54,800,000

212,129,863

149,323,349

256,013,644

221,057,227

2,329,751

36,493,573

932,147,407

17,693,838

4,419,683

2,705,624

24,819,145

956,966,552

คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป
2546
2547
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งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
(หนวย : บาท)
เครื่องใชในการดําเนินงาน

สิ่งปรับปรุง

เครื่องจักรและ
เครื่องติดตัง้

เครื่องตกแตง
ติดตั้งและ

โรงแรม

ไฟฟา

อุปกรณ

ยานพาหนะ

กอสราง

รวม

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2546
ซื้อเพิ่ม
โอนเขา (ออก)
จําหนาย
31 ธันวาคม 2547

265,043,609
8,652,765
38,448,815
(85,364)
312,059,825

177,759,637
3,641,010
57,566,567
238,967,214

230,387,415
13,355,012
41,543,858
(2,422,590)
282,863,695

3,273,620
3,500
1,142,523
4,419,643

64,837,419
110,357,917
(138,701,763)
36,493,573

741,301,700
136,010,204
(2,507,954)
874,803,950

คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2546
จําหนาย
คาเสื่อมราคาสําหรับป
31 ธันวาคม 2547

106,987,606
(65,494)
55,814,364
162,736,476

16,314,785
13,390,560
29,705,345

55,225,189
(925,233)
30,010,058
84,310,014

1,565,287
524,605
2,089,892

-

180,092,867
(990,727)
99,739,587
278,841,727

มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2546

158,056,003

161,444,852

175,162,226

1,708,332

64,837,419

561,208,833

19,288,531

4,419,683

2,705,624

26,413,838

587,622,671

31 ธันวาคม 2547

149,323,349

209,261,869

198,553,681

2,329,751

36,493,573

595,962,223

17,693,838

4,419,683

2,705,624

24,819,145

620,781,368

19,288,531
1,029,751
(2,624,444)
17,693,838
-

เครื่องใช
ในครัว
4,419,683
4,419,683
-

เครื่องแบบ
2,705,624
2,705,624

รวม
26,413,838
1,029,751
(2,624,444)
24,819,145

-

-
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คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป
2546
2547

งานระหวาง

ลินิน
เครื่องแกว
และ
เครื่องเงิน

รวมที่ดิน
อาคาร
อุปกรณและ
เครื่องใชใน
การ
ดําเนินงาน

79,340,581
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767,715,538
137,039,955
(5,132,398)
899,623,095
180,092,867
(990,727)
99,739,587
278,841,727
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสิ่งปรับปรุงโรงแรม เครื่องจักร และ
เครื่องติดตั้งไฟฟา เครื่องตกแตงและอุปกรณ และ ยานพาหนะจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคา
หมดแลวแตยังใชงานอยู ราคาทุนกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมรวมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวน
343.36 ลานบาท (2546 : 421.14 ลานบาท) (เฉพาะของบริษัทฯจํานวนประมาณ 6.14 ลานบาท
(2546 : 5.56 ลานบาท))
15. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
15.2 ภาระผูกพันรายจายฝายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาจางปรับปรุงอาคารโรงแรม
เปนจํานวนเงินประมาณ 33.7 ลานบาท (2546 : 80.3 ลานบาท)
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บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (บางสวน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
หนวย:บาท
หมายเหตุ
สินทรัพย
สินทรัพยไมหมุนเวียน
อาคารและอุปกรณ-สุทธิ

10

งบการเงินรวม
2546
2545

773,805,041

802,445,019

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2546
2545

729,262,582

754,719,405

บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน (บางสวน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
หนวย:บาท
หมายเหตุ
คาใชจายอื่น
คาเสื่อมราคา

งบการเงินรวม
2546
2545
108,368,366

101,796,359

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2546
2545
98,198,875

98,488,407

บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (บางสวน)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
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3.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชี
รับอนุญาตแหงประเทศไทย ซึ่งมีผลบังคับตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
นโยบายการบัญชีที่สําคัญของบริษัทฯ และบริษัทยอยโดยสรุปมีดังตอไปนี้
3.5 อาคาร อุปกรณและคาเสื่อมราคา
อาคารและอุปกรณแสดงตามราคาทุนหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม คาเสื่อมราคาคํานวณจาก
ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ โดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณดังนี้
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สิทธิการเชาที่ดิน : ตนทุนเพือ่ ใหไดมาซึ่งสิทธิ
การเชาอาคารและสวนปรับปรุงสินทรัพยเชา - อายุสัญญาเชา (60 ป)
สวนปรับปรุงหองพักโรงแรม
- 10 ป
สินทรัพยถาวรอื่น
- 5 ถึง 16 ป
ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับงานระหวางกอสราง
3.7 สัญญาเชาการเงิน
บริษัทยอยแหงหนึ่งบันทึกยานพาหนะตามสัญญาเชาการเงินเปนสินทรัพยและหนี้สินดวย
จํานวนเทากับราคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา ณ วันที่เริ่มตนของสัญญาเชาหรือมูลคาปจจุบันของ
จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ซึ่งใชอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
เชาสําหรับการคิดลดเพื่อคํานวณมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายตามสัญญาเชา โดย
ดอกเบี้ยจายจะถูกบันทึกตามงวดตางๆ ตลอดอายุสัญญาเชาตามยอดคงเหลือของเจาหนี้ตามสัญญา
เชาการเงินในแตละงวด
3.8 การดอยคาของสินทรัพย
บริษัทฯและบริษัทยอยสอบทานการดอยคาของสินทรัพยเมื่อมีขอบงชี้วาราคาตามบัญชี
ของสินทรัพยดังกลาวสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน (ราคาขายสุทธิของสินทรัพยนั้น ๆ ตามปกติ
ธุรกิจหรือมูลคาจากการใชงานแลวแตราคาใดจะสูงกวา) การสอบทานจะพิจารณาสินทรัพยแตละ
รายการหรือพิจารณาจากหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแลวแตกรณี
ในกรณี ที่ ร าคาตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย สู ง กว า มู ล ค า ที่ ค าดว า จะได รั บ คื น บริ ษั ท ฯและ
บริษัทยอยจะรับรูขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกกลับ
รายการขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมีขอบงชี้วาการดอยคาดังกลาวไมมีอยูอีกตอไปหรือยังคงมีอยูแต
เปนไปในทางที่ลดลง โดยบันทึกในบัญชีรายไดอื่น
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10. อาคารและอุปกรณ
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
ตนทุนเพื่อให
ไดมาซึ่งสิทธิ

สิทธิการเชาที่ดนิ
อาคารและ
สวนปรับปรุง

สวนปรับปรุง
หองพัก

การเชา

สินทรัพยเชา

โรงแรม

เครื่องจักร
และอุปกรณ
อาคาร

เครื่องตกแตง
ติดตั้งและ
อุปกรณ

อุปกรณใช
ในการ
ดําเนินงาน

อาคารชุด

รถยนต

ยานพาหนะ
ภายใตสัญญา
เชาการเงิน

งานระหวาง
กอสราง

รวม

ราคาทุน :
31 ธันวาคม 2545
ซื้อเพิ่ม/โอนเขา
จําหนาย/โอนออก

75,310,286
-

680,200,713
25,674,250
(1,795,346)

265,543,053
3,903,290
-

440,433,166
30,025,179
(21,476,246)

225,990,821
13,715,757
(13,926,240)

29,354,565
2,223,989
-

9,487,272
-

30,724,027
677,103
(17,415,855)

45,712,241
8,959,235
-

15,455,985
67,601,351
(68,070,151)

1,818,212,129
152,780,154
(122,683,838)

31 ธันวาคม 2546

75,310,286

704,079,617

269,446,343

448,982,099

225,780,338

31,578,554

9,487,272

13,985,275

54,671,476

14,987,185

1,848,308,445

คาเสื่อมราคาสะสม :
31 ธันวาคม 2545
คาเสื่อมราคาสําหรับป
จําหนาย/โอนออก
31 ธันวาคม 2546

21,592,838
1,329,950
-

187,410,597
24,893,174
(1,266,808)

197,872,705
26,554,304
-

376,899,854
23,160,843
(21,010,300)

168,038,608
20,189,272
(12,074,627)

24,425,384
1,764,741
-

6,244,899
442,250
-

28,451,412
591,925
(17,415,844)

2,780,306
9,441,907
-

-

1,013,716,603
108,368,366
(51,767,579)

22,922,788

211,036,963

224,427,009

379,050,397

176,153,253

26,190,125

6,687,149

11,627,493

12,222,213

-

1,070,317,390

คาเผื่อการดอยคา :
31 ธันวาคม 2545
เพิ่มขึ้นในระหวางป
31 ธันวาคม 2546

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,050,507
2,135,507

2,050,507
2,135,507

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,186,014

4,186,014

มูลคาสุทธิตามบัญชี :
31 ธันวาคม 2545

53,717,448

492,790,116

67,670,348

63,533,312

57,952,213

4,929,181

3,242,373

2,272,615

42,931,935

13,405,478

802,445,019

31 ธันวาคม 2546

52,387,498

493,042,654

45,019,334

69,931,702

49,627,085

5,388,429

2,800,123

2,357,782

42,449,263

10,801,171

773,805,041
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คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป
2545

101,796,359

2546

108,368,366
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(หนวย : บาท)

สิทธิการเชาที่ดิน
ตนทุนเพื่อให
อาคารและ
สวนปรับปรุง

เครื่องจักร
และอุปกรณ
อาคาร

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
เครื่องตกแตง
อุปกรณใช
ติดตั้งและ
ในการ
อุปกรณ
ดําเนินงาน

อาคารชุด

งานระหวาง
กอสราง

รถยนต

รวม

ไดมาซึ่งสิทธิ
การเชา

สวนปรับปรุง
สินทรัพยเชา

75,310,286
-

680,200,713
25,674,250
(1,795,346)

265,543,053
3,903,290
-

440,433,166
30,025,179
(21,476,246)

225,055,842
13,619,494
(13,889,124)

29,354,565
2,223,989
-

9,487,272
-

1,631,200
677,103
(649,500)

11,354,971
67,516,351
(68,070,151)

1,738,371,068
143,639,656
(105,880,367)

75,310,286

704,079,617

269,446,343

448,982,099

224,786,212

31,578,554

9,487,272

1,658,803

10,801,171

1,776,130,357

คาเสื่อมราคาสะสม :
31 ธันวาคม 2545
คาเสื่อมราคาสําหรับป
จําหนาย/โอนออก
31 ธันวาคม 2546

21,592,838
1,329,950
22,922,788

187,410,597
24,893,174
(1,266,808)
211,036,963

197,872,705
26,554,304
224,427,009

376,899,854
23,160,843
(21,010,300)
379,050,397

167,574,192
20,020,438
(12,056,160)
175,538,470

24,425,384
1,764,741
26,190,125

6,244,899
442,250
6,687,149

1,631,194
33,175
(649,495)
1,014,874

มูลคาสุทธิตามบัญชี :
31 ธันวาคม 2545

53,717,448

492,790,116

67,670,348

63,533,312

57,481,650

4,929,181

3,242,373

6

11,354,971

754,719,405

31 ธันวาคม 2546

52,387,498

493,042,654

45,019,334

69,931,702

49,247,742

5,388,429

2,800,123

643,929

10,801,171

729,262,582

ราคาทุน :
31 ธันวาคม 2545
ซื้อเพิ่ม/โอนเขา
จําหนาย/โอนออก
31 ธันวาคม 2546

หองพัก
โรงแรม

-

ÅÔ ¢ÊÔ · ¸Ô ì ÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â àªÕ Â §ãËÁè

983,651,663
98,198,875
(34,982,763)
1,046,867,775

คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป
2545

98,488,407

2546

98,198,875
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อม
ราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู ราคาทุนกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวของบริษัท
ฯและบริษัทยอยมีจํานวนเงิน 496.4 ลานบาท และ 9.7 ลานบาท ตามลําดับ
บริษัทฯไดทําสัญญาเพื่อเชาที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งโรงแรมของบริษัทฯ ตามสัญญาเชานี้บริษัทฯ
ไดโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารโรงแรมและสวนปรับปรุงใหแกผูใหเชา บริษัทฯผูกพันที่จะชําระคาเชา
ตามอัตราที่กําหนดไวในสัญญาเชา สัญญาเชามีกําหนดเวลา 30 ป สิ้นสุดในป 2556 และเมื่อสัญญา
เชาหมดอายุแลวจะขอตออายุสัญญาเชาไดอีก 2 ครั้ง ครั้งละ 15 ป
11.

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินประกอบดวย :-

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินระยะยาว ณ วันที่ 1 มกราคม
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินระยะยาวเพิ่มขึ้นระหวางป
รวมหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินระยะยาว (มูลคาตามสัญญา)
หัก : สวนที่จายชําระแลว
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินระยะยาว
หัก : ดอกเบี้ยจายรอตัดจําหนาย
หัก : สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป

2546
51,523,200
10,754,560
62,277,760
(10,730,760)
51,547,000
(6,820,136)
44,726,864
(9,239,347)

(หนวย : บาท)
2545
54,934,400
54,934,400
(3,411,200)
51,523,200
(8,114,238)
43,408,962
(7,253,816)

35,487,517

36,155,146

ในป 2546 และ 2545 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาเชาการเงินกับบริษัทลีสซิ่งแหงหนึ่ง
เพื่อเชายานพาหนะเพื่อใชในการดําเนินงาน โดยมีกําหนดการชําระคาเชาเปนรายเดือน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2546 บริษัทยอยดังกลาวมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาขั้นต่ําตามสัญญาเชาการเงินใน
แตละปดังนี้
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2547
2548
2549
2550
รวม

พันบาท
12,222
12,222
22,811
4,292
51,547
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18.

ภาระผูกพัน
18.2บริษัทฯไดทําสัญญาเพื่อเชาที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งโรงแรมของบริษัทฯ ตามสัญญาเชานี้
บริษัทฯไดโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารโรงแรมและสวนปรับปรุงใหแกผูใหเชา บริษัทฯผูกพันที่จะ
ชําระคาเชาตามอัตราที่กําหนดในสัญญาเชา สัญญาเชามีกําหนดเวลา 30 ป สิ้นสุดในป 2556 และ
เมื่อสัญญาเชาหมดอายุแลวจะขอตออายุสัญญาเชาไดอีก 2 ครั้ง ครั้งละ 15 ป ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2546 บริษัทฯมีภาระผูกพันตามอัตราคาเชาขั้นต่ําตามที่กําหนดในสัญญาที่จะตองจายในอนาคตดังนี้
ป
ลานบาท
2547
5.56
2548-2556
64.58
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บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (บางสวน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
หนวย:บาท
หมายเหตุ
สินทรัพย
สินทรัพยไมหมุนเวียน
อาคารและอุปกรณ-สุทธิ

10

งบการเงินรวม
2547
2546

741,292,304

773,805,041

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2547
2546

698,055,764

729,262,582

บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน (บางสวน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
หนวย:บาท
หมายเหตุ
คาใชจายอื่น
คาเสื่อมราคา

งบการเงินรวม
2547
2546
113,797,348

108,368,366

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2547
2546
101,677,058

98,198,875

บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (บางสวน)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
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นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชี
รับอนุญาตแหงประเทศไทย ซึ่งมีผลบังคับตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
นโยบายการบัญชีที่สําคัญของบริษัทฯ และบริษัทยอยโดยสรุปมีดังตอไปนี้
3.5 อาคาร อุปกรณและคาเสื่อมราคา
อาคารและอุปกรณแสดงตามราคาทุนหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม คาเสื่อมราคาคํานวณจาก
ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ โดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณดังนี้
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สิทธิการเชาที่ดิน : ตนทุนเพือ่ ใหไดมาซึ่งสิทธิ
การเชาอาคารและสวนปรับปรุงสินทรัพยเชา - อายุสัญญาเชา (60 ป)
สวนปรับปรุงหองพักโรงแรม
- 10 ป
สินทรัพยถาวรอื่น
- 5 ถึง 16 ป
ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับงานระหวางกอสราง
3.7 สัญญาเชาการเงิน
บริษัทยอยแหงหนึ่งบันทึกยานพาหนะตามสัญญาเชาการเงินเปนสินทรัพยและหนี้สินดวย
จํานวนเทากับราคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา ณ วันที่เริ่มตนของสัญญาเชาหรือมูลคาปจจุบันของ
จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ซึ่งใชอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
เชาสําหรับการคิดลดเพื่อคํานวณมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายตามสัญญาเชา โดย
ดอกเบี้ยจายจะถูกบันทึกตามงวดตาง ๆ ตลอดอายุสัญญาเชาตามยอดคงเหลือของเจาหนี้ตามสัญญา
เชาการเงินในแตละงวด
3.8 การดอยคาของสินทรัพย
บริษัทฯ และบริษัทยอยสอบทานการดอยคาของสินทรัพยเมื่อมีขอบงชี้วาราคาตามบัญชี
ของสินทรัพยดังกลาวสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน (ราคาขายสุทธิของสินทรัพยนั้น ๆ ตามปกติ
ธุรกิจหรือมูลคาจากการใชงานแลวแตราคาใดจะสูงกวา) การสอบทานจะพิจารณาสินทรัพยแตละ
รายการหรือพิจารณาจากหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแลวแตกรณี
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทฯและบริษัท
ยอยจะรับรูขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน บริษัทฯและบริษทั ยอยจะบันทึกกลับรายการ
ขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมีขอบงชี้วาการดอยคาดังกลาวไมมีอยูอกี ตอไปหรือยังคงมีอยูแตเปนไป
ในทางที่ลดลงโดยบันทึกในบัญชีรายไดอนื่
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อาคารและอุปกรณ
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม

ราคาทุน :
31 ธันวาคม 2546
ซื้อเพิ่ม/โอนเขา
จําหนาย/โอนออก

ตนทุนเพื่อให

สิทธิการเชาที่ดนิ
อาคารและ

สวนปรับปรุง

ไดมาซึ่งสิทธิ
การเชา

สวนปรับปรุง
สินทรัพยเชา

หองพัก
โรงแรม

เครื่องจักร
และอุปกรณ
อาคาร

เครื่องตกแตง
ติดตั้งและ
อุปกรณ

อุปกรณใช
ในการ
ดําเนินงาน

อาคารชุด

รถยนต

ยานพาหนะ
ภายใตสัญญา
เชาการเงิน

งานระหวาง
กอสราง

รวม

75,310,286
-

704,079,617
1,924,962
-

269,446,343
16,483,298
-

448,982,099
27,697,896
(4,200,676)

225,780,338
17,861,182
(1,930,374)

31,578,554
1,616,230
(12,243)

9,487,272
76,003
-

13,985,275
10,800,000
-

54,671,476
-

14,987,185
56,810,316
(51,888,941)

1,848,308,445
133,269,887
(58,032,234)

31 ธันวาคม 2547
คาเสื่อมราคาสะสม :
31 ธันวาคม 2546
คาเสื่อมราคาสําหรับป
จําหนาย/โอนออก
31 ธันวาคม 2547
คาเผื่อการดอยคา:
31 ธันวาคม 2546
31 ธันวาคม 2547
มูลคาสุทธิตามบัญชี :
31 ธันวาคม 2546

75,310,286

706,004,579

285,929,641

472,479,319

241,711,146

33,182,541

9,563,275

24,785,275

54,671,476

19,908,560

1,923,546,098

22,922,788
1,329,950
24,252,738

211,036,963
25,681,046
236,718,009

224,427,009
25,421,732
249,848,741

379,050,397
25,947,122
(4,200,652)
400,796,867

176,153,253
20,867,385
(1,842,918)
195,177,720

26,190,125
1,982,517
(3,388)
28,169,254

6,687,149
445,393
7,132,542

11,627,493
1,187,908
12,815,401

12,222,213
10,934,295
23,156,508

52,387,498

493,042,654

45,019,334

69,931,702

49,627,085

5,388,429

2,800,123

2,357,782

31 ธันวาคม 2547

51,057,548

469,286,570

36,080,900

71,682,452

46,533,426

5,013,287

2,430,733

11,969,874

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,070,317,390
113,797,348
(6,046,958)
1,178,067,780

4,186,014
4,186,014

4,186,014
4,186,014

42,449,263

10,801,171

773,805,041

31,514,968

15,722,546

741,292,304
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คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป
2546

108,368,366
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113,797,348
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งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
เครื่องจักร
และอุปกรณ
อาคาร

สิทธิการเชาที่ดิน
ตนทุนเพื่อให
ไดมาซึ่งสิทธิ
การเชา
ราคาทุน :
31 ธันวาคม 2546
ซื้อเพิ่ม/โอนเขา
จําหนาย/โอนออก

อาคารและ
สวนปรับปรุง
สินทรัพยเชา

เครื่องตกแตง
ติดตั้งและ
อุปกรณ

อุปกรณใช
ในการ
ดําเนินงาน

อาคารชุด

รถยนต

งานระหวาง
กอสราง

รวม

สวนปรับปรุง
หองพัก
โรงแรม

75,310,286
-

704,079,617
1,924,962
-

269,446,343
16,483,298
-

448,982,099
27,697,896
(4,200,676)

224,786,212
17,846,811
(1,930,374)

31,578,554
1,616,230
(12,243)

9,487,272
76,003
-

1,658,803
-

10,801,171
56,810,316
(51,888,941)

1,776,130,357
122,455,516
(58,032,234)

31 ธันวาคม 2547
คาเสื่อมราคาสะสม :
31 ธันวาคม 2546
คาเสื่อมราคาสําหรับป
จําหนาย/โอนออก
31 ธันวาคม 2547
มูลคาสุทธิตามบัญชี :
31 ธันวาคม 2546

75,310,286

706,004,579

285,929,641

472,479,319

240,702,649

33,182,541

9,563,275

1,658,803

15,722,546

1,840,553,639

22,922,788
1,329,950
24,252,738

211,036,963
25,681,046
236,718,009

224,427,009
25,421,732
249,848,741

379,050,397
25,947,122
(4,200,652)
400,796,867

175,538,470
20,735,878
(1,842,918)
194,431,430

26,190,125
1,982,517
(3,388)
28,169,254

6,687,149
445,393
7,132,542

1,014,874
133,420
1,148,294

52,387,498

493,042,654

45,019,334

69,931,702

49,247,742

5,388,429

2,800,123

643,929

10,801,171

729,262,582

31 ธันวาคม 2547

51,057,548

469,286,570

36,080,900

71,682,452

46,271,219

5,013,287

2,430,733

510,509

15,722,546

698,055,764

-
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คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป
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1,046,867,775
101,677,058
(6,046,958)
1,142,497,875

98,198,875
101,677,058
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อม
ราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู ราคาทุนกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวของบริษัท
ฯและบริษัทยอยมีจํานวนเงิน 587.4 ลานบาท และ 9.9 ลานบาท ตามลําดับ (2546 : 496.4 ลานบาท
และ 9.7 ลานบาท)
บริษัทฯไดทําสัญญาเพื่อเชาที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งโรงแรมของบริษัทฯ ตามสัญญาเชานี้บริษัทฯ
ไดโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารโรงแรมและสวนปรับปรุงใหแกผูใหเชา บริษัทฯผูกพันที่จะชําระคาเชา
ตามอัตราที่กําหนดไวในสัญญาเชา สัญญาเชามีกําหนดเวลา 30 ป สิ้นสุดในป 2556 และเมื่อสัญญา
เชาหมดอายุแลวจะขอตออายุสัญญาเชาไดอีก 2 ครั้ง ครั้งละ 15 ป
11. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินประกอบดวย :-

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินระยะยาว (มูลคาตามสัญญา)
หัก : สวนที่จายชําระแลว
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินระยะยาว
หัก : ดอกเบี้ยจายรอตัดจําหนาย
หัก : สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินระยะยาว กําหนดชําระภายในหนึ่งป

2547
65,688,960
(26,364,200)
39,324,760
(3,790,543)
35,534,217
(9,941,383)

(หนวย : บาท)
2546
65,688,960
(14,141,960)
51,547,000
(6,820,136)
44,726,864
(9,239,347)

25,592,834

35,487,517

สุทธิจากสวนที่ถึง

บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาเชาการเงินกับบริษัทลีสซิ่งแหงหนึ่งเพื่อเชายานพาหนะใช
ในการดําเนินงานโดยมีกําหนดการชําระคาเชาเปนรายเดือน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทยอยดังกลาวมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาขั้นต่ําตาม
สัญญาเชาการเงินในแตละปดังนี้
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18.

ภาระผูกพัน
18.2 บริษัทฯไดทําสัญญาเพื่อเชาที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งโรงแรมของบริษัทฯ ตามสัญญาเชานี้
บริษัทฯไดโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารโรงแรมและสวนปรับปรุงใหแกผูใหเชา บริษัทฯผูกพันที่จะ
ชําระคาเชาตามอัตราที่กําหนดในสัญญาเชา สัญญาเชามีกําหนดเวลา 30 ป สิ้นสุดในป 2556 และ
เมื่อสัญญาเชาหมดอายุแลวจะขอตออายุสัญญาเชาไดอีก 2 ครั้ง ครั้งละ 15 ป ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2547 บริษัทฯมีภาระผูกพันตามอัตราคาเชาขั้นต่ําตามที่กําหนดในสัญญาที่จะตองจายในอนาคตดังนี้
ป
ลานบาท
2548
5.63
2549 - 2556
58.96
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บริษัท โอเรียนเต็ล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (บางสวน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
หนวย:บาท
หมายเหตุ
สินทรัพย
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ

8

งบการเงินรวม
2546
2545

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2546
2545

1,836,860,886 1,753,358,812 1,716,086,861 1,619,193,048

บริษัท โอเรียนเต็ล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน (บางสวน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
หนวย:บาท
หมายเหตุ
คาใชจายอื่น
คาเสื่อมราคา

งบการเงินรวม
2545
2546
196,738,730

203,652,453

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2546
2545
180,839,740

191,101,160

บริษัท โอเรียนเต็ล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (บางสวน)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
3.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชี
รับอนุญาตแหงประเทศไทยซึ่งมีผลบังคับตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ยกเวน การบัญชี
เกี่ยวกับภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ขอ 3.6) ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ
เนื่องจากยังไมมีมาตรฐานการบัญชีของไทยประกาศใช
นโยบายการบัญชีที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยโดยสรุปมีดังนี้ :3.3 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา
ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและงานระหวางกอสรางซึ่งบันทึกในราคาทุน อาคาร
และอุปกรณแสดงในราคาทุนหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม คาเสื่อมราคาของอาคาร เครื่องจักรและ
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อุปกรณ รถยนต เครื่องตกแตงและติดตั้ง คํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงในอัตรารอยละตอป
ดังนี้ :อาคาร
สิ่งปรับปรุงอาคาร
สิ่งปรับปรุงและตกแตงสินทรัพยเชา
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องตกแตงและติดตั้ง
รถยนต

2.5
5
20
10 หรือ 20
10 หรือ 20
20

เครื่องใชในการดําเนินงานซึ่งประกอบดวยเครื่องกระเบื้อง เครื่องแกว เครื่องเงิน ผาลินิน
และเครื่องแบบ จะถือเปนเครื่องใชในโรงแรมและถือเปนคาใชจายทันทีเมื่อมีการเบิกใช การเริ่มใช
และการเปลี่ยนแทนเครื่องใชในการดําเนินงานอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตกแตง
ของภัตตาคารจะถือเปนคาใชจายรอตัดจําหนายและตัดจายภายในระยะเวลา 36 เดือน ในกรณี
เครื่องใชในการดําเนินงานที่ลาสมัยและถูกเปลี่ยนแทนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงแนวการ
ตกแตงภัตตาคาร มูลคาที่คงเหลืออยูของเครื่องใชในการดําเนินงานดังกลาวจะถูกตัดเปนคาใชจาย
ทันที
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บริษัท โอเรียนเต็ล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (บางสวน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
หนวย:บาท
หมายเหตุ
สินทรัพย
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ

8

งบการเงินรวม
2546
2545

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2546
2545

1,836,860,886 1,753,358,812 1,716,086,861 1,619,193,048

บริษัท โอเรียนเต็ล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน (บางสวน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
หนวย:บาท
หมายเหตุ
คาใชจายอื่น
คาเสื่อมราคา

งบการเงินรวม
2545
2546
196,738,730

203,652,453

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2546
2545
180,839,740

191,101,160

บริษัท โอเรียนเต็ล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (บางสวน)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
3.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชี
รับอนุญาตแหงประเทศไทยซึ่งมีผลบังคับตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ยกเวน การบัญชี
เกี่ยวกับภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ขอ 3.6) ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ
เนื่องจากยังไมมีมาตรฐานการบัญชีของไทยประกาศใช
นโยบายการบัญชีที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยโดยสรุปมีดังนี้ :3.3 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา
ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและงานระหวางกอสรางซึ่งบันทึกในราคาทุน อาคาร
และอุปกรณแสดงในราคาทุนหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม คาเสื่อมราคาของอาคาร เครื่องจักรและ
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อุปกรณ รถยนต เครื่องตกแตงและติดตั้ง คํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงในอัตรารอยละตอป
ดังนี้ :อาคาร
สิ่งปรับปรุงอาคาร
สิ่งปรับปรุงและตกแตงสินทรัพยเชา
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องตกแตงและติดตั้ง
รถยนต

2.5
5
20
10 หรือ 20
10 หรือ 20
20

เครื่องใชในการดําเนินงานซึ่งประกอบดวยเครื่องกระเบื้อง เครื่องแกว เครื่องเงิน ผาลินิน
และเครื่องแบบ จะถือเปนเครื่องใชในโรงแรมและถือเปนคาใชจายทันทีเมื่อมีการเบิกใช การเริ่มใช
และการเปลี่ยนแทนเครื่องใชในการดําเนินงานอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตกแตง
ของภัตตาคารจะถือเปนคาใชจายรอตัดจําหนายและตัดจายภายในระยะเวลา 36 เดือน ในกรณี
เครื่องใชในการดําเนินงานที่ลาสมัยและถูกเปลี่ยนแทนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงแนวการ
ตกแตงภัตตาคาร มูลคาที่คงเหลืออยูของเครื่องใชในการดําเนินงานดังกลาวจะถูกตัดเปนคาใชจาย
ทันที
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8. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2545
ซื้อเพิ่มและโอนเขาบัญชี
จําหนายและโอนออก
จากบัญชี
31 ธันวาคม 2546
คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2545
คาเสื่อมราคาสําหรับป
โอนเขาและออกจากบัญชี
จําหนาย
31 ธันวาคม 2546
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2545
31 ธันวาคม 2546

ที่ดิน

อาคารและ
สิ่งปรับปรุง
อาคาร

28,562,635
-

1,276,853,090
3,145,216

299,879,828
343,920,663

227,894,068
29,171,184

665,803,746
80,455,225

5,785,451
-

6,765,175
5,935,023

14,624,559
231,388,247

2,526,168,552
694,015,558

28,562,635

(139,853,657)
1,140,144,649

(16,746,159)
627,054,332

(7,286,998)
249,778,254

(47,361,261)
698,897,710

(1,092,800)
4,692,651

(7,655,278)
5,044,920

(243,010,185)
3,002,621

(463,006,338)
2,757,177,772

208,170,944
59,327,520
(66,956,179)
200,542,285

234,523,046
33,989,385
66,956,179
(13,392,117)
322,076,493

99,903,638
30,502,713
(6,778,434)
123,627,917

224,907,945
72,685,692
(27,968,234)
269,625,403

5,304,167
233,420
(1,092,799)
4,444,788

28,562,635

1,068,682,146

65,356,782

127,990,430

440,895,801

481,284

6,765,175

14,624,559

1,753,358,812

28,562,635

939,602,364

304,977,839

126,150,337

429,272,307

247,863

5,044,920

3,002,621

1,836,860,886

-

สิ่งปรับปรุง
และตกแตง
สินทรัพยเชา

เครื่องจักร
และอุปกรณ

เครื่องตกแตง
และติดตั้ง

รถยนต

เครื่องใช
ในโรงแรม

-

งานระหวาง
กอสราง

-
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772,809,740
196,738,730
(49,231,584)
920,316,886

คาเสื่อมราคา (ที่รวมอยูในงบกําไรขาดทุน) สําหรับป
2545

203,652,453

2546

196,738,730
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งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2545
ซื้อเพิ่มและโอนเขาบัญชี
จําหนายและโอนออกจากบัญชี
31 ธันวาคม 2546
คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2545
คาเสื่อมราคาสําหรับป
จําหนาย
31 ธันวาคม 2546

ที่ดิน

อาคารและ
สิ่งปรับปรุง
อาคาร

28,562,635
28,562,635

1,136,999,433
3,145,216
1,140,144,649

265,729,687
203,701,015
(9,750,872)
459,679,830

217,348,295
26,162,050
(7,243,498)
236,266,847

637,352,956
63,998,166
(45,436,195)
655,914,927

5,785,451
(1,092,800)
4,692,651

145,677,417
54,864,868
200,542,285

226,142,429
27,431,729
(9,486,415)
244,087,743

94,374,245
29,456,893
(6,753,421)
117,077,717

209,062,040
68,852,830
(26,854,282)
251,060,588

5,304,167
233,420
(1,092,799)
4,444,788

-

สิ่งปรับปรุง
และตกแตง
สินทรัพยเชา

เครื่องจักร
และอุปกรณ

เครื่องตกแตง
และติดตั้ง

รถยนต

เครื่องใช
ในโรงแรม
6,765,175
5,935,023
(7,655,278)
5,044,920

งานระหวาง
กอสราง
1,209,714
231,388,247
(229,604,438)
2,993,523

-

-

รวม
2,299,753,346
534,329,717
(300,783,081)
2,533,299,982
680,560,298
180,839,740
(44,186,917)
817,213,121

มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2545

28,562,635

991,322,016

39,587,258

122,974,050

428,290,916

481,284

6,765,175

1,209,714

1,619,193,048

31 ธันวาคม 2546

28,562,635

939,602,364

215,592,087

119,189,130

404,854,339

247,863

5,044,920

2,993,523

1,716,086,861

คาเสื่อมราคา
(ที่รวมอยูในงบกําไร
ขาดทุน) สําหรับป
2545

191,101,160

2546

180,839,740
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บริษัทฯไดจดจํานองที่ดินและอาคารเพื่อค้ําประกันวงเงินกูยืมระยะยาวที่ไดรับจากสาขาของบริษัท
ตางประเทศแหงหนึ่ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอาคารและอุปกรณจํานวน
หนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู ราคาทุนกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย
ดังกลาวมีจํานวนเงิน 236.5 ลานบาท และ 175.6 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ : 230.2
ลานบาท และ 171.6 ลานบาท) ตามลําดับ
23. ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันดังนี้ :23.1 บริษัทฯไดทําสัญญากับกลุมบริษัทในเครือมีกําหนด 10 ป เริ่มตั้งแตป 2531 (โดย
บริษัทฯมีสิทธิตออายุสัญญาไดอีก 2 ชวง ชวงละ 10 ป) โดยที่กลุมบริษัทในเครือจะใหความ
ชวยเหลือในดานการบริหารโรงแรมของบริษัทฯ และอนุญาตใหบริษัทฯใชเครื่องหมายการคา โดย
บริษัทฯและบริษัทยอยจะตองจายคาธรรมเนียมคิดตามอัตราที่ระบุไวในสัญญาการจัดการระยะยาว
ดังกลาวซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ
23.2 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาขั้นต่ําในแตละปตามหนังสือ
สัญญาเชาตาง ๆ ดังตอไปนี้ :ป
2547
2548 - 2552
2553 - 2574

(หนวย : ลานบาท)
บริษัทฯและบริษัทยอย
39
162
585
786

บริษัทฯ
36
144
572
752

บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันรายจายฝายทุนและสัญญาคากอสรางเปนจํานวนเงินประมาณ
22.3 ลานบาท และเฉพาะของบริษัทฯเปนจํานวนเงิน 22.3 ลานบาท (2545 : 17.7 ลานบาท และ
15.1 ลานบาทตามลําดับ)
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บริษัท โอเรียนเต็ล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (บางสวน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
หนวย:บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม

2547
สินทรัพย
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ สุทธิ

8

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

2546

2547

2546

1,871,820,578 1,837,553,439 1,731,554,532 1,716,640,682

บริษัท โอเรียนเต็ล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน (บางสวน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
หนวย:บาท
หมายเหตุ
คาใชจายอื่น
คาเสื่อมราคา

8

งบการเงินรวม
2547
2546
207,372,481

196,738,730

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2547
2546
191,701,989

180,839,740

บริษัท โอเรียนเต็ล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (บางสวน)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
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2.

นโยบายการบัญชี
2.10 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณรับรูเมื่อเริ่มแรกตามราคาทุนเดิมหักดวยคาเสื่อมราคา
คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรง เพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพยแตละชนิดตลอด
ประมาณการอายุการใชประโยชนของสินทรัพยดังตอไปนี้ ยกเวนที่ดินซึ่งถือวาประมาณการอายุ
การใหประโยชนมีไมจํากัด
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40 ป
อาคาร
20 ป
สวนปรับปรุงอาคาร
5 ป
สวนปรับปรุงและตกแตงสินทรัพยเชา
5-10 ป
เครื่องจักรและอุปกรณ
5-10 ป
เครื่องตกแตงและติดตั้ง
5 ป
ยานพาหนะ
เครื่องใชในการดําเนินงานซึ่งประกอบดวยเครื่องกระเบื้อง เครื่องแกว เครื่องเงิน ผาลินิน
และเครื่องแบบจะถือเปนเครื่องใชในโรงแรม และถือเปนคาใชจายทันทีเมื่อมีการเบิกใช ในกรณี
เครื่องใชในการดําเนินงานที่ลาสมัยและถูกเปลี่ยนแทนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงแนวการ
ตกแตงภัตตาคาร มูลคาที่คงเหลืออยูของเครื่องใชในการดําเนินงานดังกลาวจะถูกตัดเปนคาใชจาย
ทันที
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยนั้น
ราคาตามบัญชีของ สินทรัพยดังกลาวจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนทันที
กําไรขาดทุนจากการจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณคํานวณโดยการเปรียบเทียบจํานวน
เงินที่ไดรับจากการจําหนายกับราคาตามบัญชี และไดรวมอยูในการคํานวณกําไรจากการดําเนินงาน
รายจายเกี่ยวกับการตอเติม การตออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพยใหดีขึ้น ซึ่งทําใหราคา
เปลี่ยนแทนในปจจุบันของสินทรัพยเพิ่มขึ้นอยางเปนสาระสําคัญ จะรวมเปนราคาทุนของสินทรัพย
สวนคาซอมแซมและคาบํารุงรักษารับรูเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
2.11 สัญญาเชาระยะยาว – กรณีที่กลุมบริษัทเปนผูเชา
สัญญาเชาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของ
ส ว นใหญ ต กอยู กั บ ผู ใ ห เ ช า จะจั ด เป น สั ญ ญาเช า ดํ า เนิ น งาน เงิ น ที่ ต อ งจ า ยภายใต สั ญ ญาเช า
ดําเนินงาน จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชานั้น
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เบี้ยปรับที่
ตองจายใหกับผูใหเชาจะบันทึกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
งบการเงินรวม (บาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2547
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย
ซื้อเงินลงทุนในบริษทั ยอยเพิ่ม
(หมายเหตุ 7 จ))
จําหนายสินทรัพย
โอนสินทรัพย
ตัดจําหนายสินทรัพย (หมายเหตุ 20)
คาเสื่อมราคา (หมายเหตุ 18 และ 20)
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

ที่ดิน

อาคารและ
สวนปรับปรุง
อาคาร

สวนปรับปรุง
และตกแตง
สินทรัพยเชา

ยานพาหนะ

เครื่องใช
ในโรงแรม

สินทรัพยระหวาง
การกอสราง
และติดตั้ง

เครื่องจักร
และอุปกรณ

เครื่องตกแตง
และติดตั้ง

รวม

28,562,635
28,562,635

1,140,144,649
(200,542,285)
939,602,364

627,054,332
(322,076,493)
304,977,839

249,778,254
(123,627,917)
126,150,337

698,897,710
(269,625,403)
429,272,307

4,692,651
(4,444,788)
247,863

5,737,473
5,737,473

3,002,621
3,002,621

2,757,870,325
(920,316,886)
1,837,553,439

28,562,635
-

939,602,364
20,000

304,977,839
84,518,549

126,150,337
12,759,947

429,272,307
69,744,251

247,863
836,640

5,737,473
24,693,241

3,002,621
77,576,524

1,837,553,439
270,149,152

28,562,635

(54,916,896)
884,705,468

(1,955)
41,877,678
(657,093)
(46,289,416)
384,425,602

45
(633,857)
16,826,515
459,735
(29,401,735)
126,160,987

(6,061,469)
14,800,430
(88,200)
(76,513,864)
431,153,455

(10,312)
(250,570)
823,613

(19,324,159)
11,106,555

(73,504,623)
(2,192,267)
4,882,255

45
(6,707,593)
(21,801,984)
(207,372,481)
1,871,820,578
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28,562,635
28,562,635

1,140,164,649
(255,459,181)
884,705,468

729,916,782
(345,491,180)
384,425,602

255,081,391
(128,920,404)
126,160,987

752,386,276
(321,232,821)
431,153,455

5,157,012
(4,333,391)
823,613

11,106,555
11,106,555

4,882,255
4,882,255
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ (ตอ)
งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)

ที่ดิน

อาคารและ
สวนปรับปรุง
อาคาร

สวนปรับปรุง
และตกแตง
สินทรัพยเชา

เครื่องจักร
และอุปกรณ

เครื่องตกแตง
และติดตั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

28,562,635
28,562,635

1,140,144,649
(200,542,285)
939,602,364

459,679,830
(244,087,743)
215,592,087

236,266,847
(117,077,717)
119,189,130

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2547
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย
จําหนายสินทรัพย
โอนสินทรัพย
ตัดจําหนายสินทรัพย (หมายเหตุ 20)
คาเสื่อมราคา (หมายเหตุ 18 และ 20)
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ

28,562,635
28,562,635

939,602,364
20,000
(54,916,896)
884,705,468

215,592,087
84,518,549
(1,955)
22,700,824
(655,494)
(35,429,519)
286,724,492

119,189,130
11,533,587
(417,958)
15,294,287
459,735
(28,192,028)
117,866,753

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

ยานพาหนะ

เครื่องใช
ในโรงแรม

สินทรัพยระหวาง
การกอสราง
และติดตั้ง

รวม

655,914,927
(251,060,588)
404,854,339

4,692,651
(4,444,788)
247,863

5,598,741
5,598,741

2,993,523
2,993,523

2,533,853,803
(817,213,121)
1,716,640,682

404,854,339
57,016,763
(5,289,601)
13,370,282
(88,200)
(72,912,976)
396,950,607

247,863
836,640
(10,312)
(250,570)
823,621

5,598,741
24,693,241
(19,248,486)
11,043,496

2,993,523
55,441,397
(51,365,393)
(2,192,067)
4,877,460

1,716,640,682
234,060,177
(5,719,826)
(21,724,512)
(191,701,989)
1,731,554,532
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1,140,164,649
(255,459,181)
884,705,468

543,367,025
(256,642,533)
286,724,492

239,295,351
(121,428,598)
117,866,753

701,015,394
(304,064,787)
396,950,607

5,157,012
(4,333,391)
823,621

11,043,496
11,043,496

4,877,460
4,877,460
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ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันดังนี้
25.2 กลุมบริษัทและบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุนและการกอสรางเปนจํานวน
เงินประมาณ 26.8 ลานบาท และ 17.9 ลานบาท ตามลําดับ (31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 :
22.3 ลานบาท และ 22.3 ลานบาท ตามลําดับ)
25.3 ยอดรวมของจํา นวนเงิ น ขั้นต่ําที่ตองจ ายในอนาคตตามสัญญาเชาดํา เนินงานที่ไ ม
สามารถยกเลิกไดของ
กลุมบริษัทและบริษัทมีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2546
ลานบาท
ลานบาท

ภายใน 1 ป
เกินกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ป
เกินกวา 5 ป
รวมภาระผูกพันตามสัญญาเชา
ดําเนินงาน

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2546
ลานบาท
ลานบาท

40
152
555

39
162
585

37
133
546

36
144
572

747

786

716

752
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บริษัท เอเชีย โฮเต็ล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (บางสวน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
หนวย:บาท
หมายเหตุ
สินทรัพย
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
ที่ดินไมไดใชประกอบกิจการ

13,14,23.2
16,23.2

งบการเงินรวม
2546
2545

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2546
2545

3,416,560,503 3,547,385,289 1,403,830,736 1,436,909,087
284,377,146

284,377,146

0

0

บริษัท เอเชีย โฮเต็ล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน (บางสวน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
หนวย:บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2546
2545

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2546
2545

คาใชจาย

คาใชจายขายและบริหาร

126,139,576

116,969,166

59,189,631

59,324,595

บริษัท เอเชีย โฮเต็ล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (บางสวน)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
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4.

สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
4.4 การคํานวณคาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี
บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ยอ ยคิ ด ค า เสื่อ มราคาทรั พ ย สิน โดยใช เ กณฑ เ ส น ตรง (Straight-line
method) ตามอายุการใชงานโดยประมาณของทรัพยสินดังตอไปนี้
คาปรับปรุงและตกแตงที่ดิน
20 ป
อาคารและสิ่งปลูกสราง
20 ป
สวนปรับปรุงอาคาร
30 ป
ระบบสาธารณูปโภค
30 ป
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เครื่องจักรและอุปกรณ
5 ป - 10 ป
เครื่องตกแตงและติดตั้ง
5 ป - 10 ป
เครื่องเรือนและเครื่องประดับ
5 ป - 10 ป
อุปกรณประจําโรงแรมและภัตตาคาร
5 ป - 10 ป
เครื่องมือและเครื่องใชสํานักงาน
5 ป - 10 ป
ยานพาหนะ
5 ป - 10 ป
สิทธิการเชาและสวนปรับปรุงสิทธิการเชา บริษัทฯ และบริษัทยอยตัดจายโดยวิธีเสนตรง
ตามอายุสัญญาดวยระยะเวลา 20 ป ถึง 30 ป
ซอฟตแวรคอมพิวเตอร บริษัทยอยตัดจายโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณ
ของสินทรัพยดวยระยะเวลา 5 ป
บริษัทยอยอีกแหงหนึ่งคือบริษัท บี.เค. ราชเทวี เอ็นเตอรไพรส จํากัด ตัดจายสิทธิการเชา
ที่ดินโดยวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชาที่เหลืออยู ดวยระยะเวลา 28 ป
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13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ
13.1 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ
ประเภททุนสินทรัพย

หนวย : บาท
งบการเงินรวม
2545

เพิ่มขึ้น

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

จําหนาย/โอน

2546

2545

เพิ่มขึ้น

จําหนาย/โอน

2546

ที่ดิน - ราคาทุนเดิม

171,084,807

0

0

171,084,807

159,120,005

0

0

159,120,005

ที่ดิน - ราคาที่ตีเพิ่ม

1,168,711,173

0

0

1,168,711,173

903,279,995

0

0

903,279,995

1,544,754

0

0

1,544,754

0

0

0

0

อาคารและสิ่งปลูกสราง - ราคาทุนเดิม

510,185,710

43,176

0

510,228,886

451,888,106

43,176

0

451,931,282

อาคารและสิ่งปลูกสราง - ราคาที่ตีเพิ่ม

806,683,067

0

0

806,683,067

444,407,992

0

0

444,407,992

สวนปรับปรุงอาคาร

1,558,008,846

12,544,961

0

1,570,553,807

0

0

0

0

ระบบสาธารณูปโภค

530,565,081

0

0

530,565,081

0

0

0

0

เครื่องจักรและอุปกรณ

304,376,173

908,728

8,300

305,276,601

120,311,778

230,892

0

120,542,670

เครื่องตกแตงและติดตั้ง

526,107,558

15,042,695

159,300

540,990,953

251,596,165

578,714

0

252,174,879

82,733,513

1,298,670

0

84,032,183

72,678,456

586,530

0

73,264,986

127,032,691

2,023,350

161,365

128,894,676

96,540,703

451,356

0

96,992,059

29,342,978

2,352,389

0

31,695,367

19,832,648

1,022,810

0

20,855,458

คาปรับปรุงและตกแตงที่ดิน

เครื่องเรือนและเครื่องประดับ
อุปกรณประจําโรงแรมและภัตตาคาร
เครื่องมือและเครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ
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รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ

21,607,767

0

0

21,607,767

9,074,000

0

0

9,074,000

5,837,984,118

34,213,969

328,965

5,871,869,122

2,528,729,848

2,913,478

0

2,531,643,326
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ประเภทคาเสือ่ มราคาสะสมสินทรัพย

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
จําหนาย/โอน
1,212
0
17,642,566
0
33,122,525
0
56,846,992
0
19,227,959
0
16,057,744
5,976
31,921,506
158,769
1,682,419
0
2,797,085
161,364
1,295,350
0
748,187
0
148,221,020
326,109
33,122,525
0

คาปรับปรุงและตกแตงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสราง - ราคาทุนเดิม
อาคารและสิ่งปลูกสราง - ราคาที่ตีเพิ่ม
สวนปรับปรุงอาคาร
ระบบสาธารณูปโภค
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องตกแตงและติดตั้ง
เครื่องเรือนและเครื่องประดับ
อุปกรณประจําโรงแรมและภัตตาคาร
เครื่องมือและเครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ
คาเสื่อมราคาสะสม - ราคาทุนเดิม
คาเสื่อมราคาสะสม - ราคาที่ตีเพิ่ม

2545
1,527,703
315,923,974
587,245,320
419,114,160
142,502,007
226,838,709
397,432,931
74,749,341
111,005,882
25,064,315
10,853,468
1,725,012,490
587,245,320

รวมคาเสื่อมราคาสะสม
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ

2,312,257,810
3,525,726,308

181,343,545

326,109

2,493,275,246
3,378,593,876

1,091,820,761
1,436,909,087

35,991,829

0

1,127,812,590
1,403,830,736

21,658,981

40,125,667

23,818,021

37,966,627

0

0

0

0

ทรัพยสินระหวางกอสราง

2546
1,528,915
333,566,540
620,367,845
475,961,152
161,729,966
242,890,477
429,195,668
76,431,760
113,641,603
26,359,665
11,601,655
1,872,907,401
620,367,845

2545
0
257,626,371
279,311,507
0
0
119,629,621
249,434,804
71,265,794
92,215,211
18,532,454
3,804,999
812,509,254
279,311,507

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
เพิ่มขึ้น
จําหนาย/โอน
0
0
17,642,566
0
15,008,771
0
0
0
0
0
269,862
0
748,718
0
491,241
0
1,215,842
0
614,829
0
0
0
20,983,058
0
15,008,771
0

ÅÔ ¢ÊÔ · ¸Ô ì ÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â àªÕ Â §ãËÁè

2546
0
275,268,937
294,320,278
0
0
119,899,483
250,183,522
71,757,035
93,431,053
19,147,283
3,804,999
833,492,312
294,320,278

รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ

3,547,385,289

3,416,560,503

1,436,909,087

1,403,830,736

คาเสื่อมราคาประจํางวด - ราคาทุนเดิม

153,114,182

148,221,020

33,359,641

20,983,058

คาเสื่อมราคาประจํางวด - ราคาที่ตีเพิ่ม

33,122,525

33,122,525

15,008,771

15,008,771
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ มีอาคารและ
อุปกรณราคาทุน 669.48 ลานบาท และ 545.93 ลานบาท ซึ่งไดหักคาเสื่อมราคาสะสมเต็มมูลคาแลว
บริษัทฯ และบริษัทยอยนําที่ดินและสิ่งปลูกสรางจํานองเพื่อประกันเงินกูจากธนาคาร
14. การตีราคาทรัพยสิน
ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสราง ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 13 บริษัทฯ ไดจัดใหมี
การประเมินราคาซึ่งจัดทําโดยบริษัทประเมินราคาทรัพยสินอิสระ ตามรายงานการประเมินราคา ลง
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2536 และฉบับเพิ่มเติมวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2536
ซึ่งมีผลใหบริษัทฯ มีสวนเกินทุนจากการตีราคาดังนี้ :

ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสราง-สุทธิ
รวม

2546
903,279,995
150,087,715
1,053,367,710

หนวย : บาท
2545
903,279,995
165,096,486
1,068,376,481

ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสรางของบริษัทยอย บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประเมินราคา ซึ่งจัดทํา
โดยบริษัทประเมินราคาทรัพยสินอิสระ ตามรายงานการประเมินราคา ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.
2536 และฉบับเพิ่มเติมวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2536
ซึ่งมีผลทําใหบริษัทยอยมีสวนเกินทุนจากการตีราคาดังนี้ :

ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสราง-สุทธิ
รวม

2546
265,431,177
36,227,507
301,658,684

หนวย : บาท
2545
265,431,177
54,341,261
319,772,438
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บริษัทฯ และบริษัทยอยไดบันทึก "สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารและสิ่งปลูก
สราง" ภายใตหัวขอ "สวนของผูถือหุน" ในงบดุล ซึ่งสวนเกินจากการตีราคานี้จะไมสามารถนําไป
จายเปนเงินปนผลได
ในป พ.ศ. 2536 บริษัทฯ และบริษทั ยอยแหงหนึ่งไดมีการประเมินราคาที่ดิน อาคารและสิ่ง
ปลูกสรางที่ใชในการดําเนินกิจการ โดยบริษัทผูประเมินราคาทรัพยสินอิสระ มีสวนเกินจากการตี
ราคาทรัพยสินเพิ่ม จํานวนเงิน 1,347,687,987 บาท และ 627,706,252 บาท ตามลําดับ โดยบริษัทฯ
และบริษัทยอยไดบันทึกบัญชีสวนเกินจากการตีราคาทรัพยสินเพิ่มไวในบัญชีสวนเกินทุนจากการตี
ราคาที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสราง แตเนื่องจากปจจุบนั สภาพเศรษฐกิจที่ซบเซาและวิกฤตการณ
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ทางการเงิน อาจจะมีผลกระทบใหมูลคาของทรัพยสินต่ํากวาที่ไดทําการประเมินราคาไวตามที่
แสดงในงบดุลได ในป พ.ศ. 2542 บริษัทฯ และบริษัทยอยจึงไดใหผูประเมินอิสระทําการประเมิน
ราคาทรัพยสินดังกลาวใหม ผูประเมินอิสระไดเสนอราคาประเมินทรัพยสินใหม ปรากฏวาราคา
ของผูประเมินรายใหมใกลเคียงกับราคาของผูประเมินเดิมที่เคยประเมินไว บริษัทฯ จึงมิไดปรับปรุง
ราคาประเมินแตประการใด
16. ที่ดินที่ไมไดใชประกอบกิจการ
ที่ดินมูลคาตามบัญชี จํานวน 284,377,146 บาท ของบริษัทยอยแหงหนึ่งคือ บริษัท เอเชีย
แอรพอรท โฮเต็ล จํากัด ซื้อมาเมื่อป 2538 เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม แตเนื่องจากมีปญหา
เศรษฐกิจของประเทศ บริษัทจึงพิจารณาวาไมเหมาะสมกับการลงทุนในการกอสรางโรงแรม จึง
ไดมีการปรับเปลี่ยนแผนมาเชาพื้นที่ของบริษัท เซียร พร็อพเพอรตี้ จํากัด ในการประกอบธุรกิจ
โรงแรมดังนั้นบริษัทจึงไดถือที่ดินแปลงนี้ไวเพื่อใชประกอบกิจการเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นในอนาคต
อยางไรก็ตาม บริษัทเห็ น ว าที่ดิ นแปลงนี้ ไ ดถือ ไวโ ดยที่ยัง ไมไ ดประกอบกิจ การเปน เวลานาน
พอสมควร ในป 2544 จึงไดจัดประเภทเปนที่ดินที่ไมไดใชประกอบกิจการภายใตหัวขอสินทรัพย
ไมหมุนเวียนอื่น
23.2 ทรัพยสินที่ใชเปนประกันและค้ําประกันหนี้สิน
ขอ 23.2.1) บริษัทฯ และบริษัทยอยนําที่ดินและสิ่งปลูกสรางจํานองเพื่อประกันเงินกู
จากธนาคาร ในวงเงิน 3,017,500,000 บาท นอกจากนี้ ยังมีกรรมการของบริษัทฯ ค้ําประกันรวม
ดวย
ขอ 23.2.2) บริษัทฯ นําใบหุนของบริษัทยอย 2 แหง คือบริษัท เอเชียพัทยาโฮเต็ล
จํากัด และบริษัท เอเชีย แอรพอรท โฮเต็ล จํากัด จํานวน 372 หุน และ 524,000 หุน ตามลําดับ ไป
จํานํากับบริษทั การเงิน 2 แหง เพื่อค้ําประกันเงินกูยืมของบริษัทฯ
ขอ 23.2.3) เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารแหงหนึ่งของบริษัท เซียร พร็อพเพอรตี้
จํากัด ไดรับการค้ําประกันโดยการทําสัญญามอบสิทธิการเชาที่ดิน พรอมจดจํานองสิ่งปลูกสรางบน
ที่ดินของศูนยการค าเซียร รังสิต รวมทั้งไดรับการค้ําประกันจากบริษัทที่เ กี่ยวของกัน บุคคลที่
เกี่ยวของกันและกรรมการบางทานของบริษัท เซียร พร็อพเพอรตี้ จํากัด
ขอ 23.2.4) หนี้สินระยะยาว-เจาหนี้คาสินทรัพยและเงินประกันผลงานของบริษัท
เซียร พร็อพเพอรตี้ จํากัด ไดออกเช็คเพื่อค้ําประกัน
ขอ 23.2.5) เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินแหงหนึ่ง ไดรับการค้ําประกันโดย
กรรมการบางทานของบริษัท เซียร พร็อพเพอรตี้ จํากัด
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36.

การดอยคาสินทรัพย
บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย อ ยจะพิ จ ารณาการด อ ยค า สิ น ทรั พ ย อั น ได แ ก ที่ ดิ น อาคาร และ
อุปกรณ และสิ น ทรั พ ยไ ม มี ตั ว ตน เมื่อ มีขอบงชี้วาสิน ทรั พ ย เ กิด การด อ ยค า โดยการด อ ยค า จะ
พิ จ ารณาจากมู ล ค า ที่ค าดว า จะได รั บ คื น ของสิ น ทรั พ ย หากมี ร าคาต่ํา กว า ราคาตามบั ญ ชี ถื อ ว า
สินทรัพยเกิดการดอยคา ซึ่งจะรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หมายถึง ราคาขายสุทธิ หรือมูลคาจากการใช
ทรั พ ย สิ น แล ว แต ร าคาใดจะสู ง กว า และจะประมาณจากสิ น ทรั พ ย แ ต ล ะรายการ หรื อ หน ว ย
สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด

ÅÔ ¢ÊÔ · ¸Ô ì Á ËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â àªÕ Â §ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University

All rights reserved

238

ÅÔ ¢ÊÔ · ¸Ô ì Á ËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â àªÕ Â §ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University

All rights reserved

238

บริษัท เอเชีย โฮเต็ล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (บางสวน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
หมายเหตุ

สินทรัพย
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
ที่ดินไมไดใชประกอบกิจการ

15,16,24.2
18,24.2

งบการเงินรวม
2546
2547

หนวย:บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2547
2546

3,307,861,899 3,416,560,503 1,384,117,583 1,403,830,736
284,377,146

284,377,146

0

0

บริษัท เอเชีย โฮเต็ล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน (บางสวน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
หมาย
เหตุ

งบการเงินรวม
2547
2546

หนวย:บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2547
2546

คาใชจาย

คาใชจายขายและบริหาร

139,084,167

126,139,576

68,258,463

59,189,631

บริษัท เอเชีย โฮเต็ล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (บางสวน)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
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4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
4.4 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ / การคํานวณคาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี
ที่ดิน แสดงไวอาคารและอุปกรณ แสดงไวในราคาทุนและราคาที่ประเมินเพิ่มขึ้น (โดยผู
ประเมินอิสระ) หักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาสินทรัพย (ถามีในราคาทุนและราคา
ประเมินโดยผูประเมินอิสระ)
บริษัทฯ และบริษัทยอยคิดคาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณโดยใชเกณฑเสนตรง ตาม
ประมาณอายุการใชงานของสินทรัพยดังนี้ :
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คาปรับปรุงและตกแตงที่ดิน
20 ป
อาคารและสิ่งปลูกสราง
20 ป
สวนปรับปรุงอาคาร
30 ป
ระบบสาธารณูปโภค
30 ป
เครื่องจักรและอุปกรณ
5 - 10 ป
เครื่องตกแตงและติดตั้ง
5 - 10 ป
เครื่องเรือนและเครื่องประดับ
5 - 10 ป
อุปกรณประจําโรงแรมและภัตตาคาร
5 - 10 ป
เครื่องมือและเครื่องใชสํานักงาน
5 - 10 ป
ยานพาหนะ
5 - 10 ป
สิทธิการเชาและสวนปรับปรุงสิทธิการเชา บริษัทฯ และบริษัทยอยตัดจายโดยวิธีเสนตรง
ตามอายุสัญญาดวยระยะเวลา 20 ถึง 30 ป
ซอฟตแวรคอมพิวเตอร บริษัทยอยตัดจายโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณ
ของสินทรัพยดวยระยะเวลา 5 ป
บริษัทยอยอีกแหงหนึ่งคือบริษัท เซียร พร็อพเพอรตี้ จํากัด ตัดจายสิทธิการเชาที่ดินโดยวิธี
เสนตรงตามอายุสัญญาเชาที่เหลืออยู ดวยระยะเวลา 28 ป
4.7 การดอยคาสินทรัพย
บริษัทฯ และบริษัทยอยจะพิจารณาการดอยคาสินทรัพย อันไดแก ที่ดิน อาคาร และ
อุ ปกรณ และสิน ทรัพ ยไ มมีตั ว ตน เมื่อมีขอบงชี้ ว าสิน ทรั พ ยเ กิด การด อ ยค า โดยการดอ ยคา จะ
พิจ ารณาจากมู ล ค าที่ ค าดวา จะได รั บ คื น ของสิ น ทรั พ ย หากมี ร าคาต่ํ า กว า ราคาตามบั ญ ชี ถื อ ว า
สินทรัพยเกิดการดอยคา ซึ่งจะรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หมายถึง ราคาขายสุทธิ หรือมูลคาจากการใช
ทรั พ ย สิ น แล ว แต ร าคาใดจะสู ง กว า และจะประมาณจากสิ น ทรั พ ย แ ต ล ะรายการ หรื อ หน ว ย
สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
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15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ
15.1 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ
หนวย : บาท
ประเภททุนสินทรัพย

ที่ดิน - ราคาทุนเดิม
ที่ดิน - ราคาที่ตีเพิ่ม
คาปรับปรุงและตกแตงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสราง - ราคาทุนเดิม
อาคารและสิ่งปลูกสราง - ราคาที่ตีเพิ่ม
สวนปรับปรุงอาคาร
ระบบสาธารณูปโภค
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องตกแตงและติดตั้ง
เครื่องเรือนและเครื่องประดับ
อุปกรณประจําโรงแรมและภัตตาคาร
เครื่องมือและเครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ

งบการเงินรวม
2546

171,084,807
1,168,711,173
1,544,754
510,228,886
806,683,067
1,570,553,807
530,565,081
305,276,601
540,990,953
84,032,183
128,894,676
31,695,367
21,607,767
5,871,869,122

เพิ่มขึ้น

0
0
0
0
0
21,345,859
2,060,000
3,972,562
52,380,026
15,700
6,790,097
1,909,393
10,137,995
98,611,632

จําหนาย/โอน

2547

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2546
เพิ่มขึ้น

0 171,084,807 159,120,005
0 1,168,711,173 903,279,995
0
1,544,754
0
0 510,228,886 451,931,282
0 806,683,067 444,407,992
0 1,591,899,666
0
0 532,625,081
0
0 309,249,163 120,542,670
0 593,370,979 252,174,879
0
84,047,883
73,264,986
0 135,684,773
96,992,059
11,121
33,593,639
20,855,458
1,605,600
30,140,162
9,074,000
1,616,721 5,968,864,033 2,531,643,326

0
0
0
0
0
0
0
286,702
783,022
15,700
838,693
1,082,311
7,144,626
10,151,054

จําหนาย/
โอน

2547

0 159,120,005
0 903,279,995
0
0
0 451,931,282
0 444,407,992
0
0
0
0
0 120,829,372
0 252,957,901
0
73,280,686
0
97,830,752
0
21,937,769
749,000
15,469,626
749,000 2,541,045,380
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ประเภทคาเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย

คาปรับปรุงและตกแตงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสราง - ราคาทุนเดิม
อาคารและสิ่งปลูกสราง - ราคาที่ตีเพิ่ม
สวนปรับปรุงอาคาร
ระบบสาธารณูปโภค
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องตกแตงและติดตั้ง
เครื่องเรือนและเครื่องประดับ
อุปกรณประจําโรงแรมและภัตตาคาร
เครื่องมือและเครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ
คาเสื่อมราคาสะสม - ราคาทุนเดิม
คาเสื่อมราคาสะสม - ราคาที่ตีเพิ่ม
รวมคาเสื่อมราคาสะสม
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ทรัพยสินระหวางกอสราง
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ

งบการเงินรวม
2546

1,528,915
333,566,540
620,367,845
475,961,152
161,729,966
242,890,477
429,195,668
76,431,760
113,641,603
26,359,665
11,601,655
1,872,907,401
620,367,845
2,493,275,246
3,378,593,876
37,966,627
3,416,560,503

เพิ่มขึ้น

จําหนาย/โอน

1,212
17,642,881
33,122,525
58,006,686
19,280,672
16,124,443
37,066,070
1,613,349
4,113,971
1,649,487
1,081,145
156,579,916
33,122,525
189,702,441

0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,671
1,356,599
1,364,270
0
1,364,270

52,877,561

70,232,905

2547

1,530,127
351,209,421
653,490,370
533,967,838
181,010,638
259,014,920
466,261,738
78,045,109
117,755,574
28,001,481
11,326,201
2,028,123,047
653,490,370
2,681,613,417
3,287,250,616
20,611,283
3,307,861,899

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2546
เพิ่มขึ้น

0
275,268,937
294,320,278
0
0
119,899,483
250,183,522
71,757,035
93,431,053
19,147,283
3,804,999
833,492,312
294,320,278
1,127,812,590
1,403,830,736
0
1,403,830,736

จําหนาย/โอน

0
17,642,881
15,008,771
0
0
270,160
754,732
424,508
1,226,947
686,094
65,574
21,070,896
15,008,771
36,079,667

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500,000
500,000
0
500,000

6,464,460

0
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คาเสื่อมราคาประจํางวด - ราคาทุนเดิม
คาเสื่อมราคาประจํางวด - ราคาที่ตีเพิ่ม

148,221,020
33,122,525

156,579,916
33,122,525

20,983,058
15,008,771
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2547

0
292,911,818
309,329,049
0
0
120,169,643
250,938,254
72,181,543
94,658,000
19,833,377
3,370,573
854,063,208
309,329,049
1,163,392,257
1,377,653,123
6,464,460
1,384,117,583
21,070,896
15,008,771
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15.2 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ มีอาคารและอุปกรณราคาทุนซึ่งไดหักคา
เสื่อมราคาสะสมเต็มมูลคาแลว ดังนี้
ประเภททุนสินทรัพย
คาปรับปรุงและตกแตงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสราง – ราคาทุนเดิม
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องตกแตงและติดตั้ง
เครื่องเรือนและเครื่องประดับ
อุปกรณประจําโรงแรมและภัตตาคาร
เครื่องมือและเครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ
รวม

งบการเงินรวม
2547
1,520,52
58,297,60
147,496,27
293,260,09
71,742,03
100,196,00
23,705,75
12,779,84
708,998,14

2546
1,520,524
58,297,604
139,792,942
273,762,801
70,514,315
98,084,546
22,192,986
5,311,450
669,477,168

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2547
2546
0
0
0
0
119,623,045
119,147,799
248,616,377
248,159,180
71,360,048
70,514,315
92,032,605
90,762,521
18,286,120
17,348,165
8,325,000
0
558,243,195
545,931,980

บริษัทฯ และบริษัทยอยนําที่ดินและสิ่งปลูกสรางจํานองเพื่อประกันเงินกูจากธนาคาร
16.

การตีราคาทรัพยสิน
ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสรางตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 15 บริษัทฯ และบริษัท
ยอย คือ บริษัท เอเชียพัทยาโฮเต็ล จํากัด ไดจัดใหมีการประเมินราคาซึ่งจัดทําโดยบริษัทประเมิน
ราคาทรัพยสินอิสระ ตามรายงานการประเมินราคา ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2536 และฉบับเพิ่มเติม
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 และตามรายงานการประเมินราคา ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2536
และฉบับเพิ่มเติมวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ตามลําดับ
ซึ่งมีผลใหบริษัทฯ และบริษัทยอยมีสวนเกินทุนจากการตีราคาดังนี้ :
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หนวย : บาท

งบการเงินเฉพาะของ
บริษัท ฯ
903,279,995
444,407,992
1,347,687,987
309,329,049
1,038,358,938

2547
งบการเงินเฉพาะของ
บริษัทยอย
265,431,178
362,275,075
627,706,253
344,161,322
283,544,931

งบการเงินรวม
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ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสราง
รวมสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย
หัก สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยตัดจาย
รวมสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย - สุทธิ

1,168,711,173
806,683,067
1,975,394,240
653,490,371
1,321,903,869

All rights reserved

243

หนวย : บาท

ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสราง
รวมสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย
หัก สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยตัดจาย
รวมสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะของ
บริษัท ฯ
903,279,995
444,407,992
1,347,687,987
294,320,277
1,053,367,710

2546
งบการเงินเฉพาะของ
บริษัทยอย
265,431,178
362,275,075
627,706,253
326,047,569
301,658,684

งบการเงินรวม
1,168,711,173
806,683,067
1,975,394,240
620,367,846
1,355,026,394

บริษัทฯ และบริษัทยอยไดบันทึก "สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารและสิ่งปลูก
สราง" ภายใตหัวขอ "สวนของผูถือหุน" ในงบดุล ซึ่งสวนเกินจากการตีราคานี้จะไมสามารถนําไป
จายเปนเงินปนผลได
ในป พ.ศ. 2536 บริษัทฯ และบริษัทยอยแหงหนึ่งไดมีการประเมินราคาที่ดิน อาคารและสิ่ง
ปลูกสรางที่ใชในการดําเนินกิจการ โดยบริษัทผูประเมินราคาทรัพยสินอิสระ มีสวนเกินจากการตี
ราคาทรัพยสินเพิ่ม จํานวนเงิน 1,347.69 ลานบาท และ 627.71 ลานบาท ตามลําดับ โดยบริษัทฯ
และบริษัทยอยไดบันทึกบัญชีสวนเกินจากการตีราคาทรัพยสินเพิ่มไวในบัญชีสวนเกินทุนจากการตี
ราคาที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสราง แตเนื่องจากปจจุบันสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซาและวิกฤตการณ
ทางการเงิน อาจจะมีผลกระทบใหมูลคาของทรัพยสินต่ํากวาที่ไดทําการประเมินราคาไวตามที่
แสดงในงบดุลได ในป พ.ศ. 2542 บริษัทฯ และบริษัทยอยจึงไดใหผูประเมินอิสระทําการประเมิน
ราคาทรัพยสินดังกลาวใหม ผูประเมินอิสระไดเสนอราคาประเมินทรัพยสินใหม ปรากฏวาราคา
ของผูประเมินรายใหมใกลเคียงกับราคาของผูประเมินเดิมที่เคยประเมินไว บริษทั ฯ จึงมิไดปรับปรุง
ราคาประเมินแตประการใด
18. ที่ดินที่ไมไดใชประกอบกิจการ
ที่ดินมูลคาตามบัญชี จํานวน 284.38 ลานบาท ของบริษัทยอยแหงหนึ่งคือ บริษัท เอเชีย
แอรพอรท โฮเต็ล จํากัด ซื้อมาเมื่อป 2538 เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม แตเนื่องจากมีปญหา
เศรษฐกิจของประเทศ บริษัทยอยจึงพิจารณาวาไมเหมาะสมกับการลงทุนในการกอสรางโรงแรม
จึงไดมีการปรับเปลี่ยนแผนมาเชาพื้นที่ของบริษัท เซียร พร็อพเพอรตี้ จํากัด ในการประกอบธุรกิจ
โรงแรม ดังนั้น บริษัทยอยจึงไดถือที่ดินแปลงนี้ไวเพื่อใชประกอบกิจการเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นใน
อนาคต อยางไรก็ตาม บริษัทยอยเห็นวาที่ดินแปลงนี้ไดถือไวโดยที่ยังไมไดประกอบกิจการเปน
เวลานานพอสมควร จึงไดจัดประเภทเปนที่ดินที่ไมไดใชประกอบกิจการภายใตหัวขอสินทรัพยไม
หมุ น เวี ย นอื่ น ที่ ดิ น ดั ง กล า วบริ ษั ท ย อ ยไดนํ า ไปจดจํ า นองเพื่ อ ค้ํ า ประกั น เงิ น กู ยื ม จากธนาคาร
ปจจุบันหนี้ดังกลาวไดถูกโอนสิทธิเรียกรองในมูลหนี้ใหแกบริษัท บริหารสินทรัพยสุขุมวิท จํากัด
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24.

หนี้สินระยะยาว
24.2 ทรัพยสินที่ใชเปนประกันและค้ําประกันหนี้สิน
ขอ 24.2.1) บริษัทฯ นําที่ดินและสิ่งปลูกสรางจดจํานองเพื่อประกันเงินกูจากธนาคาร ใน
วงเงิน 3,017.50 ลานบาท และมีกรรมการของบริษัทฯ ค้ําประกันรวมดวย นอกจากนี้บริษัทฯ ไดนํา
ใบหุนของบริษัทยอย 2 แหง คือ บริษัท เอเชียพัทยาโฮเต็ล จํากัด และบริษัท เอเชีย แอรพอรท
โฮเต็ล จํากัด จํานวน 372 หุน และ 524,000 หุน ตามลําดับ ไปจํานํากับสถาบันการเงิน 2 แหง เพื่อ
ค้ําประกันเงินกูยืมของบริษัทฯ
ขอ 24.2.2) บริษัทยอย คือ บริษัท เอเชียพัทยาโฮเต็ล จํากัด นําที่ดินและสิ่งปลูกสราง
จํานองเพื่อค้ําประกันเงินกูจากธนาคารในวงเงิน 300 ลานบาท นอกจากนี้ ยังมีกรรมการของบริษัท
ยอยค้ําประกันรวมดวย
ขอ 24.2.3) บริษัทยอย คือ บริษัท เอเชีย แอรพอรท โฮเต็ล จํากัด นําที่ดินจดจํานองเพื่อค้ํา
ประกัน เงิ น กูจากธนาคาร ป จ จุบัน หนี้ ดัง กล าวไดถูกโอนสิทธิเ รีย กร อ งในมูลหนี้ ใ หแ ก บริษัท
บริหารสินทรัพยสุขุมวิท จํากัด นอกจากนี้ยังมีกรรมการของบริษัทยอยค้ําประกันรวมดวย
ขอ 24.2.4) เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารแหงหนึ่งของบริษัท เซียร พร็อพเพอรตี้ จํากัด
ไดรับการค้ําประกันโดยการทําสัญญามอบสิทธิการเชาที่ดิน พรอมจดจํานองสิ่งปลูกสรางบนที่ดิน
ของศูนยการคาเซียร รังสิต รวมทั้งไดรับการค้ําประกันจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน บุคคลที่เกี่ยวของ
กันและกรรมการบางทานของบริษัท เซียร พร็อพเพอรตี้ จํากัด
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บริษัท แกรด แอสเสท ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (บางสวน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
หนวย:บาท
หมายเหตุ
สินทรัพย
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดินอาคารและอุปกรณ-สุทธิ

10

งบการเงินรวม
2546
2545

3,839,934,188

-

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2546
2545

3,609,138,048 3,179,019,157

บริษัท แกรนด แอสเสท ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน (บางสวน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
หนวย:บาท
หมายเหตุ
คาใชจายอื่น
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

งบการเงินรวม
2545
2546
53,417,558

-

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2546
2545
53,417,558

50,264,910

บริษัท แกรนด แอสเสท ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (บางสวน)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
4. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชี
รับอนุญาตแหงประเทศไทยและเปนไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
นโยบายการบัญชีที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยโดยสรุปมีดังตอไปนี้ :4.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา
บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกมูลคาเริ่มแรกของที่ดิน อาคารโรงแรม สินทรัพยใหเชา และ
อุปกรณและเครื่องตกแตง ในราคาทุน ณ วันที่ไดสินทรัพยมา อยางไรก็ตามหลังจากนั้นบริษัทฯ
และบริษัทยอยไดจัดใหมีการประเมินราคาสินทรัพยดังกลาวโดยผูประเมินราคาอิสระและบันทึก
สินทรัพยดังกลาวในราคาที่ตีใหม ทั้งนี้บริษัทฯและบริษัทยอยไดจัดใหมีการประเมินราคาสินทรัพย
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ดังกลาวเปนครั้งคราวเพื่อมิใหราคาตามบัญชี ณ วันที่ในงบดุลแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมี
สาระสําคัญ
บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกสวนตางซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพยดังตอไปนี้ :บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพยที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหมในบัญชี
“สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” ในสวนของผูถือหุนในงบดุล อยางไรก็ตาม หากสินทรัพย
นั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษัทฯและบริษัทยอยไดรับรูราคาที่ลดลงเปนคาใชจายในงบกําไร
ขาดทุนแลว สวนที่เพิ่มจากการตีราคาใหมนี้จะถูกรับรูเปนรายไดไมเกินจํานวนที่เคยลดลงซึ่งได
รับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนงวดกอนแลว
บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูราคาตามบัญชีของสินทรัพยที่ลดลงจากการตีราคาใหมเปน
คาใชจายในงบกําไรขาดทุน อยางไรก็ตามหากสินทรัพยนั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคง
คางของบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” อยูในสวนของผูถือหุน สวนที่ลดลงจากการตี
ราคาใหมจะถูกนําไปหักออกจาก “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” ไมเกินจํานวนซึ่งเคยตี
ราคาเพิ่มขึ้นของสินทรัพยชนิดเดียวกัน และสวนที่เกินจะรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
อุปกรณอื่นแสดงตามราคาทุนหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม
คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณ ดังนี้ :อาคารโรงแรม
- ตามอายุสัญญาเชา
สินทรัพยใหเชา
- ตามอายุสัญญาเชา
อุปกรณและเครื่องตกแตง
- 5 ป
อุปกรณสํานักงาน
- 5 ป
ยานพาหนะ
- 5 ป
เครื่องใชในการดําเนินงานสวนที่ใชงาน - 5 ป
ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและงานระหวางกอสราง
คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณไดรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน สวนเกิน
ทุนจากการตีราคาสินทรัพยจะทยอยตัดจําหนายโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชาที่เหลือของ
สินทรัพยดังกลาว (ประมาณ 20 ป) เพื่อหักจากคาเสื่อมราคาในงบกําไรขาดทุน
4.9 ตนทุนการกูยืม
ดอกเบี้ยจายที่เกิดจากการกูยืมเพื่อใชในระหวางการกอสรางและปรับปรุงโรงแรมถือเปน
สวนหนึ่งของตนทุน ของสินทรัพยที่เกี่ยวของและจะหยุด บันทึกเมื่อการกอสรางและปรับปรุง
โรงแรมเสร็จสมบูรณ

ÅÔ ¢ÊÔ · ¸Ô ì Á ËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â àªÕ Â §ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University

All rights reserved

247

ดอกเบี้ยจายทีเ่ กิดจากการกูย มื เพื่อใชในระหวางการกอสรางโครงการตางๆถือเปนสวน
หนึ่งของราคาทุนของโครงการและจะหยุดบันทึกเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ
10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
(หนวย : บาท)
31 ธันวาคม
2545
ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม
ราคาที่ตีใหม
ที่ดิน - ราคาทุน
อาคารโรงแรม - ราคาทุน
สินทรัพยใหเชา - ราคาทุน
อุปกรณและเครื่องตกแตง - ราคาทุน
ที่ดิน อาคารโรงแรม สินทรัพยใหเชา
อุปกรณและเครื่องตกแตง
สวนที่ตีราคาเพิ่ม
รวม
ราคาทุน
งานระหวางกอสราง
เครื่องใชในการดําเนินงาน
อุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ
รวม

สินทรัพยของ
บริษัทยอยที่ซื้อ

70,073,400
905,936,190
197,818,941
182,306,793
1,356,135,324

18,656,000
18,656,000

2,366,162,672

210,358,565

3,722,297,996

229,014,565

งบการเงินรวม
ซื้อเพิ่ม/
สวนที่ตี
โอนเขา
ราคาเพิ่ม

จําหนาย/
โอนออก

31 ธันวาคม
2546

341,319,000
128,479,206
86,650,662
556,448,868

(35,275,205)
(35,275,205)

430,048,400
1,034,415,396
197,818,941
233,682,250
1,895,964,987

-

-

-

2,576,521,237

556,448,868

-

-

(35,275,205)

4,472,486,224

73,027,726
24,312,636
39,671,749
2,436,555

-

238,414,502
25,164,302
23,254,783
15,801,945

-

(258,202,673)
(38,520)

53,239,555
49,476,938
62,926,532
18,199,980

139,448,666

-

302,635,532

-

(258,241,193)

183,843,005
(หนวย : บาท)

31 ธันวาคม

2545

สินทรัพย
ของ
บริษัท
ยอยที่ซื้อ

งบการเงินรวม
ซื้อเพิ่ม/
สวนที่ตี

จําหนาย/

31 ธันวาคม

โอนเขา

โอนออก

2546

ราคาเพิ่ม
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คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาที่ตีใหม
อาคารโรงแรม - ราคาทุน
สินทรัพยใหเชา - ราคาทุน
อุปกรณและเครื่องตกแตง - ราคาทุน

293,609,476
79,052,201
175,780,077
548,441,754

-

32,867,098
6,593,965
4,626,173
44,087,236

79,878,689

-

628,320,443

-

44,087,236

21,307,631
31,588,753
1,510,678

-

1,744,361
4,176,900
486,348

-

(35,275,205)
(35,275,205)

326,476,574
85,646,166
145,131,045
557,253,785
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ที่ดิน อาคารโรงแรม สินทรัพยใหเชา
อุปกรณและเครื่องตกแตง
สวนที่ตีราคาเพิ่ม
รวม
ราคาทุน
เครื่องใชในการดําเนินงาน
อุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ

-

118,486,416

118,486,416
-

-

198,365,105

(35,275,205)

755,618,890

(38,520)

23,051,992
35,765,653
1,958,506
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รวม

54,407,062

-

6,407,609

-

(38,520)

60,776,151

3,179,019,157

3,839,934,188

คาเสื่อมราคา (หลังหักจํานวนตัดจําหนายของสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย) ที่อยูในงบกําไรขาดทุน
2546

50,494,845

มูลคาสุทธิตามบัญชี

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
ซื้อเพิ่ม/
สวนที่ตี
จําหนาย/
โอนเขา
ราคาเพิ่ม
โอนออก

31 ธันวาคม
2545
ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม
ราคาที่ตีใหม
ที่ดิน - ราคาทุน
อาคารโรงแรม - ราคาทุน
สินทรัพยใหเชา - ราคาทุน
อุปกรณและเครื่องตกแตง - ราคาทุน
ที่ดิน อาคารโรงแรม สินทรัพยใหเชา
อุปกรณและเครื่องตกแตง
สวนที่ตีราคาเพิ่ม
รวม

70,073,400
905,936,190
197,818,941
182,306,793
1,356,135,324

2,366,162,672

คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาที่ตีใหม
อาคารโรงแรม - ราคาทุน
สินทรัพยใหเชา - ราคาทุน
อุปกรณและเครื่องตกแตง - ราคาทุน

-

-

3,722,297,996

31 ธันวาคม
2545
ราคาทุน
งานระหวางกอสราง
เครื่องใชในการดําเนินงาน
อุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ
รวม

341,319,000
128,479,206
86,650,662
556,448,868

-

556,448,868

ซื้อเพิ่ม/
โอนเขา

-

(35,275,205)
(35,275,205)

-

31 ธันวาคม
2546

411,392,400
1,034,415,396
197,818,941
233,682,250
1,877,308,987

2,366,162,672

(35,275,205)

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
สวนที่ตี
จําหนาย/
ราคาเพิ่ม
โอนออก

4,243,471,659

31 ธันวาคม
2546

73,027,726
24,312,636
39,671,749
2,436,555

236,632,927
25,164,302
23,254,783
15,801,945

-

(258,202,673)
(38,520)

51,457,980
49,476,938
62,926,532
18,199,980

139,448,666

300,853,957

-

(258,241,193)

182,061,430
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293,609,476
79,052,201
175,780,077
548,441,754

32,867,098
6,593,965
4,626,173
44,087,236

-

(35,275,205)
(35,275,205)

326,476,574
85,646,166
145,131,045
557,253,785
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ที่ดิน อาคารโรงแรม สินทรัพยใหเชา
อุปกรณและเครื่องตกแตง
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ราคาทุน
เครื่องใชในการดําเนินงาน
อุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ
รวม

79,878,689

-

118,486,416

628,320,443

44,087,236

21,307,631
31,588,753
1,510,678

1,744,361
4,176,900
486,348

-

54,407,062

6,407,609

-

118,486,416

-

198,365,105

(35,275,205)
-

755,618,890

(38,520)

23,051,992
35,765,653
1,958,506

(38,520)

60,776,151
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3,179,019,157

มูลคาสุทธิตามบัญชี

3,609,138,048

คาเสื่อมราคา (หลังหักจํานวนตัดจําหนายของสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย) ที่อยูในงบกําไรขาดทุน
2545

47,342,198

2546

50,494,845

ในระหวางป 2546 บริษัทฯไดบันทึกดอกเบี้ยจายและคาใชจายทางการเงินที่เกี่ยวของซึ่ง
เกิดขึ้นจากการกูยืมเปนสวนหนึ่งของตนทุนงานระหวางกอสรางเปนจํานวนเงินประมาณ 10.0 ลาน
บาท (2545 : ไมมี)
หากบริษัทฯแสดงมูลคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณดังกลาวดวยวิธีราคาทุน มูลคาสุทธิ
ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 ตามวิธีราคาทุนจะเปนดังนี้ :งบการเงินรวม

มูลคาสุทธิตามบัญชี
(ตามวิธีราคาทุน) :
ณ 31 ธันวาคม 2546

อาคาร

สินทรัพย

อุปกรณและ

งานระหวาง
กอสราง

เครื่องใชใน
การ
ดําเนินงาน

ที่ดิน

โรงแรม

ใหเชา

เครื่องตกแตง

430,048,400

707,938,822

112,172,775

88,551,205

อาคาร

สินทรัพย

อุปกรณและ

งานระหวาง

ที่ดิน

โรงแรม

ใหเชา

เครื่องตกแตง

411,392,400
70,073,400

707,938,822
612,326,714

112,172,775
118,766,740

88,551,205
6,526,716

อุปกรณ
สํานักงาน

ยานพาหนะ

รวม

53,239,555

26,424,946

27,160,879

16,241,474

1,461,778,056

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

มูลคาสุทธิตามบัญชี
(ตามวิธีราคาทุน) :
ณ 31 ธันวาคม 2546
ณ 31 ธันวาคม 2545

กอสราง

เครื่องใชใน
การ
ดําเนินงาน

อุปกรณ
สํานักงาน

ยานพาหนะ

รวม

51,457,980
73,027,726

26,424,946
3,005,005

27,160,879
8,082,996

16,241,474
925,877

1,441,340,481
892,735,174

ในเดือนเมษายน 2545 บริษัทฯไดเปลี่ยนวิธีการแสดงมูลคาของ ที่ดิน สิทธิการเชาที่ดิน
อาคารโรงแรม สินทรัพยใหเชา และอุปกรณและเครื่องตกแตงอาคาร จากเกณฑราคาทุนมาเปน
เกณฑราคาประเมินของผูประเมินราคาอิสระ (Open Market Value) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2545 โดย
ใชวิธี “Income Approach” ซึ่งมีคําจํากัดความตามที่ระบุไวในรายงานการตีราคา (โดยรวมถึงการ
ประมาณการรายไดของโรงแรมภายใตการบริหารของบริษัท Starwood Hotel and Resorts
Worldwide Inc. ในชื่อโรงแรม “Westin”) ซึ่งการประเมินที่ดิน สิทธิการเชา อาคารโรงแรม
สินทรัพยใหเชา และอุปกรณและเครื่องตกแตงอาคาร โดยรวมมีมูลคา 3,257 ลานบาท เปรียบเทียบ
กับมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 29 เมษายน 2545 จํานวน 891 ลานบาท สวนเกินจากการตีราคาเพิ่ม
จํานวน 2,366 ลานบาท ไดเครดิตโดยตรงไปเปน “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยถาวร” ใน
สวนของผูถือหุน
เนื่องจากการใชวิธี “Income Approach” สําหรับการประเมินราคาของ ที่ดิน สิทธิการเชา
ที่ ดิ น อาคาร โรงแรม สิ น ทรั พ ย ใ ห เ ช า และอุ ป กรณ แ ละเครื่ อ งตกแต ง อาคารโดยรวม (ไม มี
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รายละเอียดแตละประเภท) ทําใหบริษัทฯคํานวณคาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่ตีราคาเพิ่มโดยวิธี
เสนตรงตามอายุสัญญาเชาที่เหลือของสินทรัพยดังกลาว (ประมาณ 20 ป) โดยเริ่มจากวันที่ประเมิน
ราคา
นอกจากนี้ ในเดือนมิถุนายน 2546 บริษัทฯไดจัดใหมีการประเมินมูลคาของที่ดิน สิทธิการ
เชาที่ดิน อาคารโรงแรม สินทรัพยใหเชา และอุปกรณและเครื่องตกแตงอาคารโดยผูประเมินราคา
อิสระใหม (Open Market value) โดยใชวิธี “Income Approach” ซึ่งมีคําจํากัดความตามที่ระบุไวใน
รายงานการตีราคา (โดยรวมถึงการประมาณการรายไดของโรงแรมภายใตการบริหารของบริษัท
Starwood Hotel and Resorts Worldwide Inc. ในชื่อโรงแรม "Westin") การประเมินดังกลาว
โดยรวมมีมูลคา 3,570 ลานบาทเปรียบเทียบกับมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2546
จํานวน 3,075 ลานบาท ซึ่งหากมีการบันทึกบัญชี จะทําใหสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยถาวร
เพิ่มขึ้นจํานวน 495 ลานบาท อยางไรก็ตามบริษัทฯไมไดบันทึกสวนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพยดังกลาวเพิ่มขึ้นอีกในบัญชีโดยยึดหลักความระมัดระวังภายใตสถานการณเศรษฐกิจใน
ปจจุบัน
บริษัทฯไดจดจํานองที่ดิน อาคารโรงแรมและสินทรัพยใหเชาและโอนสิทธิการเชาที่ดิน
ใหกับธนาคารเพื่อค้ําประกันเงินกูยืมจากธนาคารตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 12
บริษัทยอยไดจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่มีอยูแลวและ/หรือที่เกิดขึ้นในอนาคตที่
เปนกรรมสิทธิ์ของบริษัทยอยกับธนาคารในประเทศแหงหนึ่งเพื่อค้ําประกันเงินกูยืมจากธนาคารแก
บริษัทฯและบริษัทยอย
อาคารโรงแรมและสินทรัพยใหเชาตั้งอยูบนที่ดินเชา ซึ่งสัญญามีกําหนดระยะเวลาเชา 30 ป
เริ่มตั้งแตวันที่ 17 เมษายน 2535 และสามารถตออายุไดอีก 20 ป
สินทรัพยใหเชาเปนพื้นที่อาคารที่ใหเชาแกหางสรรพสินคาแหงหนึ่งเปนระยะเวลา 30 ป
15. สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยถาวร
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(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2546
2545
2,286,283,983
2,366,162,672
(118,486,417)
(79,878,689)
2,167,797,566
2,286,283,983
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251

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยถาวรดังกลาวไมสามารถนํามาหักกับขาดทุนสะสม
และไมสามารถจายเปนเงินปนผลได
23. ภาระผูกพัน
1. บริษัทฯไดเขาทําสัญญาเชาที่ดินเพื่อปลูกสรางโรงแรมและศูนยการคาโดยมีกําหนด
ระยะเวลาเชา 30 ป และสามารถตออายุไดอีก 20 ป ภายใตสัญญาเชาดังกลาว บริษัทฯไดจายคาสิทธิ
การเชาที่ดินใหแกผูใหเชา และจะตองจายคาเชารายเดือนใหแกผูใหเชาเดือนละ 336,460 บาท ซึ่งจะ
มีการปรับอัตราขึ้นในอนาคต นอกจากคาเชารายเดือน บริษัทฯตองจายคาตอบแทนการเชาที่ดิน
ใหแกผูใหเชาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 20 ของราคาประเมินที่ดินที่เชาในขณะนั้นในวันตออายุ
สัญญาเชาที่ดินอีก 20 ป ทั้งนี้บริษัทฯตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่ระบุไวในสัญญาเชา
5. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทฯมีภาระผูกพันรายจายฝายทุนเปนจํานวนประมาณ
13.5 ลานบาทและ 0.2 ลานเหรียญสิงคโปรดอลลาร (2545 : 44 ลานบาท)
6. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันที่จะตองจาย
คาธรรมเนียมตามสัญญากอสรางและการออกแบบงานสถาปตยกรรมเปนจํานวนเงินประมาณ 50.2
ลานบาท และเฉพาะของบริษัทฯจํานวน 46.6 ลานบาท (2545 : ไมมี)
8. ในเดือนเมษายน 2546 บริษัทฯไดเขาทําสัญญารับบริการการจัดการโรงแรมกับบริษัท
ตางประเทศแหงหนึ่ง ทั้งนี้บริษัทฯผูกพันที่จะจายคาตอบแทนจากการดําเนินงานโรงแรมซึ่งคํานวณ
เปนอัตรารอยละของรายไดและของยอดรายไดหักคาใชจายที่ระบุตามสัญญาและคาธรรมเนียมอื่น
ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญาและบริษัทฯจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่ระบุไวในสัญญา ซึ่งสัญญา
ดังกลาวกําหนดระยะเวลา 15 ป หลังจากนั้นสัญญาจะตออายุเองตอไปอีกสองครั้งครั้งละ 5 ป
9.
บริษัทฯและบริษัทยอยไดเขาทําสัญญากูยืมเงินกับธนาคารในประเทศสองแหงเพื่อ
ใชในการดําเนินโครงการทางธุรกิจในอนาคต
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บริษัท แกรด แอสเสท ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (บางสวน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
หนวย:บาท

สินทรัพย
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดินอาคารและอุปกรณ-สุทธิ

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2547
2546

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2547
2546

13

4,457,023,719 3,839,934,188

4,212,375,487 3,609,138,048

บริษัท แกรนด แอสเสท ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน (บางสวน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
หนวย:บาท
หมายเหตุ
คาใชจายอื่น
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

งบการเงินรวม
2546
2547
87,795,489

53,417,558

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2547
2546
87,795,489

53,417,558

บริษัท แกรนด แอสเสท ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (บางสวน)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
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4. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชี
รับอนุญาตแหงประเทศไทยและเปนไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
นโยบายการบัญชีที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยโดยสรุปมีดังตอไปนี้ :4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา
บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกมูลคาเริ่มแรกของที่ดิน อาคารโรงแรม สินทรัพยใหเชา และ
อุปกรณและเครื่องตกแตง ในราคาทุน ณ วันที่ไดสินทรัพยมา อยางไรก็ตามหลังจากนั้นบริษัทฯ
และบริษัทยอยไดจัดใหมีการประเมินราคาสินทรัพยดังกลาวโดยผูประเมินราคาอิสระและบันทึก
สินทรัพยดังกลาวในราคาที่ตีใหม ทั้งนี้บริษัทฯและบริษัทยอยไดจัดใหมีการประเมินราคาสินทรัพย
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ดังกลาวเปนครั้งคราวเพื่อมิใหราคาตามบัญชี ณ วันที่ในงบดุลแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมี
สาระสําคัญ
บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกสวนตางซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพยดังตอไปนี้ :บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพยที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหมใน
บัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” ในสวนของผูถือหุนในงบดุล อยางไรก็ตาม หาก
สินทรัพยนั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษัทฯและบริษัทยอยไดรับรูราคาที่ลดลงเปนคาใชจายใน
งบกําไรขาดทุนแลว สวนที่เพิ่มจากการตีราคาใหมนี้จะถูกรับรูเปนรายไดไมเกินจํานวนที่เคยลดลง
ซึ่งไดรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนงวดกอนแลว
บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูราคาตามบัญชีของสินทรัพยที่ลดลงจากการตีราคาใหมเปน
คาใชจายในงบกําไรขาดทุน อยางไรก็ตามหากสินทรัพยนั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคง
คางของบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” อยูในสวนของผูถือหุน สวนที่ลดลงจากการตี
ราคาใหมจะถูกนําไปหักออกจาก “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” ไมเกินจํานวนซึ่งเคยตี
ราคาเพิ่มขึ้นของสินทรัพยชนิดเดียวกัน และสวนที่เกินจะรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
อุปกรณอื่นแสดงตามราคาทุนหลังหักคาเสือ่ มราคาสะสม
ค า เสื่ อ มราคาของอาคารและอุ ป กรณ คํ า นวณโดยวิ ธี เ ส น ตรงตามอายุ ก ารใช ง าน
โดยประมาณ ดังนี้ :อาคารโรงแรม
- ตามอายุสัญญาเชา
สินทรัพยใหเชา
- ตามอายุสัญญาเชา
อุปกรณและเครื่องตกแตง
- 5 ป
อุปกรณสํานักงาน
- 5 ป
ยานพาหนะ
- 5 ป
เครื่องใชในการดําเนินงานสวนที่ใชงาน
- 5 ป
ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและงานระหวางกอสราง
คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณไดรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน สวนเกิน
ทุนจากการตีราคาสินทรัพยจะทยอยตัดจําหนายโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชาที่เหลือของ
สินทรัพยดังกลาว (ประมาณ 17 ป) เพื่อหักจากคาเสื่อมราคาในงบกําไรขาดทุน
4.11 ตนทุนการกูยมื
ดอกเบี้ยจายที่เกิดจากการกูยืมเพื่อใชในระหวางการกอสรางและปรับปรุงโรงแรมถือเปน
สวนหนึ่งของตนทุน ของสินทรัพยที่เกี่ ยวของและจะหยุด บันทึกเมื่อการกอสรางและปรับปรุ ง
โรงแรมเสร็จสมบูรณ
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ดอกเบี้ยจายที่เกิดจากการกูยืมเพื่อใชในระหวางการกอสรางโครงการตางๆถือเปนสวน
หนึ่งของราคาทุนของโครงการและจะหยุดบันทึกเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ
13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
(หนวย : บาท)

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม
ราคาที่ตีใหม
ที่ดิน - ราคาทุน
อาคารโรงแรม - ราคาทุน
สินทรัพยใหเชา - ราคาทุน
อุปกรณและเครื่องตกแตง - ราคาทุน
ที่ดิน อาคารโรงแรม สินทรัพยใหเชา
อุปกรณและเครื่องตกแตง
สวนที่ตีราคาเพิ่ม
รวม
ราคาทุน
งานระหวางกอสราง
เครื่องใชในการดําเนินงาน
อุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ
หองตัวอยาง
รวม
คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาที่ตีใหม
อาคารโรงแรม – ราคาทุน
สินทรัพยใหเชา – ราคาทุน
อุปกรณและเครื่องตกแตง – ราคาทุน

31 ธันวาคม

ซื้อเพิ่ม/

งบการเงินรวม
สวนที่ตี

2546

โอนเขา

ราคาเพิ่ม

จําหนาย/

31 ธันวาคม

โอนออก

2547

430,048,400
1,034,415,396
197,818,941
233,682,250
1,895,964,987

551,900,000
404,045
3,074,264
555,378,309

-

(21,720,564)
(21,720,564)

981,948,400
1,034,819,441
197,818,941
215,035,950
2,429,622,732

2,576,521,237
4,472,486,224

555,378,309

(46,473,6
(46,473,6

(21,720,564)

2,530,047,621
4,959,670,353

45,460,297
49,476,938
62,926,532
18,199,980
-

307,035,279
1,054,517
4,830,312
5,798,000
6,206,283

-

(5,633,346)
-

346,862,230
50,531,455
67,756,844
23,997,980
6,206,283

176,063,747

324,924,391

-

(5,633,346)

495,354,792
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326,476,574
85,646,166
145,131,045
557,253,785

38,589,611
6,593,965
19,135,307
64,318,883

-

(21,720,564)
(21,720,564)

365,066,185
92,240,131
142,545,788
599,852,104
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ที่ดิน อาคารโรงแรม สินทรัพยใหเชา
อุปกรณและเครื่องตกแตง
สวนที่ตีราคาเพิ่ม
รวม

All rights reserved
ราคาทุน
เครื่องใชในการดําเนินงาน
อุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ
หองตัวอยาง

198,365,105

118,454,173

-

755,618,890

182,773,056

-

23,051,992
35,765,653
1,958,506
-

5,971,695
9,236,912
4,127,002
1,218,284

-

-

(21,720,564)
-

316,819,278

916,671,382

29,023,687
45,002,565
6,085,508
1,218,284

255

รวม
มูลคาสุทธิตามบัญชี

60,776,151

20,553,893

-

-

3,832,154,930

81,330,044
4,457,023,719

คาเสื่อมราคา (หลังหักจํานวนตัดจําหนายของสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย) ที่อยูในงบกําไรขาดทุน
2546

50,494,845

2547

84,872,776

(หนวย : บาท)

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม
ราคาที่ตีใหม
ที่ดิน - ราคาทุน
อาคารโรงแรม - ราคาทุน
สินทรัพยใหเชา - ราคาทุน
อุปกรณและเครื่องตกแตง - ราคาทุน
ที่ดิน อาคารโรงแรม สินทรัพยใหเชา
อุปกรณและเครื่องตกแตง
สวนที่ตีราคาเพิ่ม
รวม
ราคาทุน
งานระหวางกอสราง
เครื่องใชในการดําเนินงาน
อุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ
หองตัวอยาง
รวม
คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาที่ตีใหม
อาคารโรงแรม – ราคาทุน
สินทรัพยใหเชา – ราคาทุน
อุปกรณและเครื่องตกแตง – ราคาทุน

31 ธันวาคม
2546

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
ซื้อเพิ่ม/
สวนที่ตี
จําหนาย/
โอนเขา
ราคาเพิ่ม
โอนออก

411,392,400
1,034,415,396
197,818,941
233,682,250
1,877,308,987

551,900,000
404,045
3,074,264
555,378,309

2,366,162,672

-

4,243,471,659

555,378,309

43,678,722
49,476,938
62,926,532
18,199,980
-

293,183,187
1,054,517
4,830,312
5,798,000
6,206,283

174,282,172

311,072,299

-

(46,473,616
(46,473,616

(21,720,564)
(21,720,564)

-

31 ธันวาคม
2547

963,292,400
1,034,819,441
197,818,941
215,035,950
2,410,966,732

2,319,689,056

(21,720,564)

4,730,655,788

-

(5,633,346)
-

331,228,563
50,531,455
67,756,844
23,997,980
6,206,283

-

(5,633,346)

479,721,125
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326,476,574
85,646,166
145,131,045
557,253,785

38,589,611
6,593,965
19,135,307
64,318,883

-

(21,720,564)
(21,720,564)

365,066,185
92,240,131
142,545,788
599,852,104

Copyright  by Chiang Mai University
ที่ดิน อาคารโรงแรม สินทรัพยใหเชา
อุปกรณและเครื่องตกแตง
สวนที่ตีราคาเพิ่ม
รวม
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ราคาทุน
เครื่องใชในการดําเนินงาน
อุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ
หองตัวอยาง

198,365,105

118,454,173

-

755,618,890

182,773,056

-

23,051,992
35,765,653
1,958,506
-

5,971,695
9,236,912
4,127,002
1,218,284

-

-

(21,720,564)
-

316,819,278

916,671,382

29,023,687
45,002,565
6,085,508
1,218,284

256

รวม
มูลคาสุทธิตามบัญชี

60,776,151

20,553,893

-

3,601,358,790

-

81,330,044
4,212,375,487

คาเสื่อมราคา (หลังหักจํานวนตัดจําหนายของสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย) ที่อยูในงบกําไรขาดทุน
2546

50,494,845

2547

84,872,776

ในระหวางป 2547 บริษัทฯไดบันทึกดอกเบี้ยจายและคาใชจายทางการเงินที่เกี่ยวของซึ่ง
เกิดขึ้นจากการกูยืมเปนสวนหนึ่งของตนทุนงานระหวางกอสรางเปนจํานวนเงินประมาณ 21.7 ลาน
บาท (2546 : 13.4 ลานบาท)
ในเดือนเมษายน 2545 บริษัทฯไดเปลี่ยนวิธีการแสดงมูลคาของ ที่ดิน สิทธิการเชาที่ดิน
อาคารโรงแรม สินทรัพยใหเชา และอุปกรณและเครื่องตกแตงอาคาร จากเกณฑราคาทุนมาเปน
เกณฑราคาประเมินของผูประเมินราคาอิสระ (Open Market Value) โดยใชวิธี “Income Approach”
ซึ่งมีคําจํากัดความตามที่ระบุไวในรายงานการตีราคา (โดยรวมถึงการประมาณการรายไดของ
โรงแรมภายใตการบริหารของบริษัท Starwood Hotel and Resorts Worldwide Inc. ในชื่อโรงแรม
“Westin”) ซึ่งการประเมินที่ดิน สิทธิการเชา อาคารโรงแรม สินทรัพยใหเชา และอุปกรณและเครื่อง
ตกแตงอาคาร โดยรวมมีมูลคา 3,257 ลานบาท เปรียบเทียบกับมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 29
เมษายน 2545 จํานวน 891 ลานบาท สวนเกินจากการตีราคาเพิ่มจํานวน 2,366 ลานบาท ไดเครดิต
โดยตรงไปเปน “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยถาวร” ในสวนของผูถือหุน
ตอมา ในเดือนธันวาคม 2547 บริษัทฯไดจัดใหมีการประเมินมูลคาของที่ดิน สิทธิการเชา
ที่ดิน อาคารโรงแรม สินทรัพยใหเชา และอุปกรณและเครื่องตกแตงอาคารโดยผูประเมินราคาอิสระ
ใหม (Open Market value) โดยใชวิธี “Income Approach” ซึ่งมีคําจํากัดความตามที่ระบุไวใน
รายงานการตีราคา (โดยรวมถึงการประมาณการรายไดของโรงแรมภายใตการบริหารของบริษัท
Starwood Hotel and Resorts Worldwide Inc. ในชื่อโรงแรม "Westin") การประเมินดังกลาว
โดยรวมมีมูลคา 3,100 ลานบาทเปรียบเทียบกับมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2547
จํานวน 3,146 ลานบาท สวนที่ลดลงจากการตีราคาใหมจํานวน 46 ลานบาทนี้ไดถูกนําไปหักออก
จาก “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยถาวร” โดยตรงในสวนของผูถือหุนในปปจจุบันแลว
เนื่องจากการใชวิธี “Income Approach” สําหรับการประเมินราคาของ ที่ดิน สิทธิการเชา
ที่ดิน อาคาร โรงแรม สินทรัพยใหเชา และอุปกรณและเครื่องตกแตงอาคารโดยรวม (ไมมี
รายละเอียดแตละประเภท) ทําใหบริษัทฯคํานวณคาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่ตีราคาเพิ่มโดยวิธี
เสนตรงตามอายุสัญญาเชาที่เหลือของ สินทรัพยดังกลาว (ประมาณ 17 ป) โดยเริ่มจากวันที่
ประเมินราคา
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บริษัทฯไดจดจํานองที่ดิน อาคารโรงแรมและสินทรัพยใหเชาและโอนสิทธิการเชาที่ดิน
ใหกับธนาคารเพื่อค้ําประกันเงินกูยืมจากธนาคารตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ
18
บริษัทยอยไดจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่มีอยูแลวและ/หรือที่เกิดขึ้นในอนาคตที่
เปนกรรมสิทธิ์ของบริษัทยอยกับธนาคารในประเทศแหงหนึ่งเพื่อค้ําประกันเงินกูยืมจากธนาคารแก
บริษัทฯและบริษัทยอย
อาคารโรงแรมและสินทรัพยใหเชาตั้งอยูบนที่ดินเชา ซึ่งสัญญามีกําหนดระยะเวลาเชา 30 ป
เริ่มตั้งแตวันที่ 17 เมษายน 2535 และสามารถตออายุไดอีก 20 ป
สินทรัพยใหเชาเปนพื้นที่อาคารที่ใหเชาแกหางสรรพสินคาแหงหนึ่งเปนระยะเวลา 30 ป
20. สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยถาวร

ยอดคงเหลือตนป
เพิ่มขึ้นระหวางป
ลดลงระหวางป
จํานวนตัดจําหนายสําหรับป
ยอดคงเหลือปลายป

งบการเงินรวม
2547
2546
2,167,797,566 2,286,283,983
(46,473,616)
(118,454,173) (118,486,417)
2,002,869,777 2,167,797,566

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2547
2546
2,167,797,566 2,286,283,983
(46,473,616)
(118,454,173) (118,486,417)
2,002,869,777 2,167,797,566

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยถาวรดังกลาวไมสามารถนํามาหักกับขาดทุนสะสม
และไมสามารถจายเปนเงินปนผลได
26. ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันดังตอไปนี้ :1. บริษัทฯไดเขาทําสัญญาเชาที่ดินเพื่อปลูกสรางโรงแรมและศูนยการคาโดยมีกําหนด
ระยะเวลาเชา 30 ป และสามารถตออายุไดอีก 20 ป ภายใตสัญญาเชาดังกลาว บริษัทฯไดจายคาสิทธิ
การเชาที่ดินใหแกผูใหเชา และจะตองจายคาเชารายเดือนใหแกผูใหเชาเดือนละ 345,585 บาท ซึ่งจะ
มีการปรับอัตราขึ้นในอนาคต นอกจากคาเชารายเดือน บริษัทฯตองจายคาตอบแทนการเชาที่ดิน
ใหแกผูใหเชาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 20 ของราคาประเมินที่ดินที่เชาในขณะนั้นในวันตออายุ
สัญญาเชาที่ดินอีก 20 ป ทั้งนี้บริษัทฯตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆที่ระบุไวในสัญญาเชา
5. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันรายจายฝายทุนเปน
จํานวนประมาณ 811.9 ลานบาท และ 0.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ (2546 : 63.7 ลานบาทและ 0.2 ลาน
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เหรียญสิงคโปรดอลลาร) และเฉพาะของบริษัทฯจํานวน 788.4 ลานบาท และ 0.6 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ (2546 : 60.1 ลานบาท และ 0.2 ลานเหรียญสิงคโปรดอลลาร)
9. ในเดือนพฤษภาคม 2547 บริษัทฯไดเขาทําสัญญาเชาอาคารกับบริษัทแหงหนึ่งเพื่อ
ดําเนินธุรกิจ โรงแรมในอนาคต บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะต องจายคาสิทธิการเชาคงเหลือตาม
สัญญาเปนจํานวนเงินประมาณ 118.6 ลานบาท นอกจากนี้บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะจายคาบริการ
จากสัญญาดังกลาวตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา ทั้งนี้บริษัทฯตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆที่ระบุไว
ในสัญญาดังกลาว
10. ในเดือนพฤษภาคม 2547 บริษัทฯไดทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับบริษัทยอยโดยมี
ภาระผูกพันที่จะตองจายคาที่ดินตามสัญญาดังกลาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 เปนจํานวนเงิน
ประมาณ 16.0 ลานบาท
11. ในเดือนพฤษภาคม 2547 บริษัทยอยไดทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับบริษัทที่
เกี่ยวของกันแหงหนึ่งโดยมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาที่ดินตามสัญญาดังกลาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2547 เปนจํานวนเงินประมาณ 24.1 ลานบาท
14. ในเดือนพฤศจิกายน 2547 บริษัทฯไดออกตั๋วสัญญาใชเงินจํานวนเงิน 170 ลานบาท
ใหแกบุคคลภายนอกทานหนึ่งโดยไมมีดอกเบี้ย เพื่อเปนการค้ําประกันการโอนกรรมสิทธิ์หองชุด
สํานักงาน
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บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (บางสวน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
หนวย:บาท

สินทรัพย
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดินอาคารและอุปกรณ-สุทธิ
ที่ดินรอการพัฒนา

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2546
2545

14
3,15

7,030,376,744 7,034,639,957
240,600,000 413,800,000

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2546
2545

27,797,161
-

30,020,410

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน (บางสวน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
หนวย:บาท
หมายเหตุ
คาใชจายอื่น
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
ขาดทุนจากการดอยคา

14

งบการเงินรวม
2546
2545
255,617,168
-

306,333,882
74,623,332

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2546
2545
4,943,092
-

4,322,911
-

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (บางสวน)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
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4. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชี
รับอนุญาตแหงประเทศไทย และเปนไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯไดจัดทําขึ้นตามหลักราคาทุนเดิม ซึ่งอาจปรับปรุงดวยการตีราคา
ใหมของรายการบางรายการที่เปนที่ดิน อาคารและอุปกรณ และสิทธิการเชา
นโยบายการบัญชีที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอย โดยสรุปมีดังตอไปนี:้ -
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4.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ/สิทธิการเชา
ที่ดิน อาคารและอุปกรณและสิทธิการเชาแสดงตามราคาทุนหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม
และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
บริษัทยอยทั้งหมดบันทึกมูลคาเริ่มแรกของที่ดิน อาคารและสิทธิการเชาในราคาทุน ณ
วันที่ได สินทรัพยมา อยางไรก็ตาม หลังจากนั้นบริษัทยอยไดจัดใหมีการประเมินราคาที่ดิน อาคาร
และสิทธิการเชาโดยผูประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพยดังกลาวในราคาที่ตีใหม ทั้งนี้บริษัท
ยอยไดจัดใหมีการประเมินราคาสินทรัพยดังกลาวเปนครั้งคราวเพื่อมิใหราคาตามบัญชี ณ วันที่ใน
งบดุลแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ
บริษัทยอยบันทึกสวนตาง ซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพยดังตอไปนี้: บริ ษั ท ย อ ยบั น ทึ ก ราคาตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากการตี ร าคาใหม ใ นบั ญ ชี
“สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคาร และสิทธิการเชา” ในสวนของผูถือหุนในงบดุล สวนได
เสียของบริษัทฯในสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยดังกลาวสุทธิตามสัดสวนที่บริษัทฯถือหุน
ในบริษัทยอยแสดงไวภายใตหัวขอ “สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคาร และสิทธิการเชาใน
บริษัทยอย” ในสวนของผูถือหุนในงบดุล
บริ ษั ท ย อ ยรั บ รู ร าคาตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย ที่ ล ดลงจากการตี ร าคาใหม ภ ายใต หั ว ข อ
“สํารองผล ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพยถาวร” ในงบกําไรขาดทุน อยางไรก็ตาม หากสินทรัพย
นั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงคางของบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคาร
และสิทธิการเชา” อยูในสวนของผูถือหุน สวนที่ลดลงจากการตีราคาใหมจะถูกนําไปหักออกจาก
“สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคาร และสิทธิการเชา” ไมเกินจํานวนซึ่งเคยตีราคาเพิ่มขึ้นของ
สินทรัพยรายการเดียวกัน และสวนที่เกินจะรับรูเปนสํารองผลขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพยถาวร
ในงบกําไรขาดทุน
4.6 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาเสื่อมราคาของอาคาร อุปกรณ และสิทธิการเชาที่ดินและอาคารคํานวณจากราคาทุนของ
สินทรัพยหรือราคาที่ตีใหมกรณีสินทรัพยนั้นมีการตีราคาใหม โดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน
โดยประมาณดังตอไปนี้: อาคารและสวนปรับปรุง
20 - 40 ป
อุปกรณโรงแรม
5 - 10 ป
เครื่องตกแตง ติดตั้ง และอุปกรณ
5 - 10 ป
ยานพาหนะ
5
ป
อาคารสํานักงานขายชั่วคราว
3
ป
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เครื่องใชในครัว
3
ป
สิทธิการเชาที่ดิน พรอมอาคารและอาคารเพื่อใหเชา 20 - 30 ป
สิทธิการเชาในที่ดิน ในอาคารและในอุปกรณ
37 - 40 ป
ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและงานระหวางกอสราง
คาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่มีการตีราคาลดลงคํานวณจากราคาของสินทรัพยที่ตีใหมโดย
ใชวิธี เสนตรงตามอายุการใชงานที่เหลืออยู คาเสื่อมราคาของสินทรัพยถาวรไดรวมอยูในการ
คํานวณผลการดําเนินงาน
จํานวนตัดจําหนายของสวนเกินทุนจะเทากับผลตางของคาเสื่อมราคาที่คํานวณจากราคา
ตามบัญชีที่ตีใหมกับที่คํานวณจากราคาทุนเดิมและโอนจํานวนตัดจําหนายดังกลาวไปยังงบกําไร
ขาดทุน
ลินิน เครื่องเคลือบ เครื่องแกวและเครื่องเงิน และเครื่องใชบางชนิดที่ใชในการดําเนิน
กิจการโรงแรม ซึ่งบันทึกเปนมูลคาของทรัพยสินดวยมูลคาที่ซื้อมาในจํานวนเทาที่จําเปนสําหรับ
การดําเนินงานโดยปกติ ไดถือเปนมูลคาหลักของสินทรัพยนี้ การซื้อเพิ่มเติมในภายหลังจะบันทึก
เปนคาใชจายเมื่อมีรายการซื้อเกิดขึ้น
รายไดรอการตัดบัญชีตัดจําหนายเปนรายไดตามอายุของสัญญาเชา 7-30 ป
4.9 สัญญาเชาการเงิน
บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกยานพาหนะตามสัญญาเชาการเงินเปนทรัพยสินและหนี้สิน
ดวยจํานวนเทากับราคายุติธรรมของทรัพยสินที่เชา ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชาหรือมูลคาปจจุบัน
ของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ซึ่งใชอัตราดอกเบี้ยตาม
สัญญาเชาสําหรับการคิดลดเพื่อคํานวณมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายตามสัญญาเชา
โดยดอกเบี้ยจายจะถูกบันทึกตามงวดตาง ๆ ตลอดอายุสัญญาเชาตามยอดคงเหลือของเจาหนี้ตาม
สัญญาเชาการเงินในแตละงวด
4.10 ดอกเบี้ยจายที่ถือเปนตนทุน
ดอกเบี้ยจายที่เกิดจากการกูยืม เพื่อใชในระหวางการกอสรางโครงการตาง ๆ ถือเปนสวน
หนึ่งของราคาทุนของโครงการและจะหยุดบันทึกเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณหรือหยุดชะงักลง
จนกวาจะมีการดําเนินการพัฒนาตอไป
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14. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
สินทรัพยซึ่งแสดงตามราคาทุน

สินทรัพยซึ่งแสดงตามราคาที่ตีใหม
สิทธิการเชา
ที่ดิน
ราคาทุน/ราคาที่ตใี หม: 31 ธันวาคม 2545
ซื้อเพิ่ม
โอนเขา (ออก)
จําหนาย
31 ธันวาคม 2546

อาคารและ
สวนควบ

สิทธิการเชา
อาคาร

สิทธิการเชา
อาคาร

อุปกรณ
เครื่องตกแตง
และติดตั้ง

อื่น ๆ

รวม

1,292,643,746
296,401,500
(201,779,849

8,439,873,186
731,393,842
40,279,145
(882,775,257)

323,835,492
-

39,744,37
-

1,031,667,144
83,059,993
15,790,138
(1,786,935)

79,297,624
105,347,238
(56,069,283)
(8,055,655)

11,207,061,567
1,216,202,573
(1,094,397,696)

1,387,265,397

8,328,770,916

323,835,492

39,744,37

1,128,730,340

120,519,924

11,328,866,444

คาเสื่อมราคาสะสม: 31 ธันวาคม 2545
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาของการตีเพิม่
ปรับปรุงคาเสื่อมราคาสะสม
คาเสื่อมราคา - จําหนาย

414,738,218
25,154,337
12,626,327
(58
(59,780,752

2,914,103,628
152,165,904
91,123,484
295,123
(222,109,440)

169,752,571
4,543,136
6,081,127
-

19,451,16
1,703,92
-

638,684,189
60,233,103
(28)
(1,267,001)

15,691,837
10,166,510
(3,347,947)

4,172,421,610
253,966,913
109,830,938
295,037
(286,505,140)

31 ธันวาคม 2546

392,738,072

2,935,578,699

180,376,834

21,155,09

697,650,263

22,510,400

4,250,009,358

(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
สินทรัพยซึ่งแสดงตามราคาทุน

สินทรัพยซึ่งแสดงตามราคาที่ตีใหม
สิทธิการเชา
ที่ดิน

อาคารและ
สวนควบ

สิทธิการเชา
อาคาร

มูลคาสุทธิตามบัญชี: 31 ธันวาคม 2546
รายการตัดบัญชี

สิทธิการเชา
อาคาร

อุปกรณ
เครื่องตกแตง
และติดตั้ง

อื่น ๆ

รวม
7,078,857,086
(48,480,342)
7,030,376,744

31 ธันวาคม 2545

7,034,639,957

คาเสื่อมราคาที่รวมอยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป: 2546
รายการตัดบัญชี

253,966,913
(941,213)
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253,025,700

2545

310,131,931
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กรณีแสดงดวยราคาทุน: มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2546

758,218,445

3,439,862,564

61,363,448

714,043,846 3,721,423,059

65,906,584
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งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
อาคารและ
สวนควบ

สิทธิการเชา
อาคาร

อุปกรณ
เครื่องตกแตง
และติดตั้ง

อื่น ๆ

รวม

ราคาทุน: 31 ธันวาคม 2545
ซื้อเพิ่ม
โอนเขา (ออก)
จําหนาย

11,228,674
79,500
1,979,640
-

39,744,375
-

12,450,434
2,329,804
(42,767)

11,363,403
3,742,620
(1,979,640)
(7,694,003)

74,786,886
6,151,924
(7,736,770)

31 ธันวาคม 2546

13,287,814

39,744,375

14,737,471

5,432,380

73,202,040

11,147,553
201,210
-

19,451,167
1,703,923
-

8,500,086
1,158,361
(42,766)

5,667,670
919,623
(3,301,948)

44,766,476
3,983,117
(3,344,714)

11,348,763

21,155,090

9,615,681

3,285,345

45,404,879

คาเสื่อมราคาสะสม: 31 ธันวาคม 2545
คาเสื่อมราคาสําหรับป
จําหนาย
31 ธันวาคม 2546

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
อาคารและ
สวนควบ
มูลคาสุทธิตามบัญชี: 31 ธันวาคม 2546
31 ธันวาคม 2545
คาเสื่อมราคาที่รวมอยูใน
งบกําไรขาดทุนสําหรับป: 2546
2545

สิทธิการเชา
อาคาร

อุปกรณ
เครื่องตกแตง
และติดตั้ง

อื่น ๆ

รวม

1,939,051

18,589,285

5,121,790

2,147,035

27,797,161

81,121

20,293,208

3,950,348

5,695,733

30,020,410

3,983,117
3,517,501
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคา
เสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู ราคาทุนกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมี
จํานวน 579.8 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 20.7 ลานบาท) (2545: 545.4 ลานบาท (เฉพาะของ
บริษัทฯ: 22.4 ลานบาท))
สวนหนึ่งของสินทรัพยถาวร - อื่นๆ ประกอบดวย ยานพาหนะของบริษัทฯและบริษัทยอย
สองแหงซึ่งมี มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 จํานวน 28.3 ลานบาท (เฉพาะบริษัท
ฯ: 1.9 ลานบาท) (2545: 36.7 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 1.0 ลานบาท)) อยูภายใตสัญญาเชาทาง
การเงินกับบริษัทลิสซิ่ง
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เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2545 บริษัท มักกะสัน เรียล เอสเทท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยแหง
หนึ่งไดลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายทรัพยสินกับกองทุนแหงหนึ่ง ภายใตเงื่อนไขในสัญญา บริษัท
ยอยจะจําหนายที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งของอาคาร แกรนด อัมรินทร ทาวเออร พรอมทั้งอาคารและอุปกรณ
ในมูลคา 920 ลานบาท ซึ่งผูซื้อไดจายชําระเงินเปนจํานวน 10% ของราคาขายแลวในวันทําสัญญา
และจายชําระสวนที่เหลืออีก 90% ในวันที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยดังกลาว อยางไรก็ตาม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 ผูบริหารของบริษัทยอยไดพิจารณามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนเทียบกับ
ราคาตามบัญชีของสินทรัพยดังกลาวแลวพบวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวาราคาตามบัญชีของ
สินทรัพยเปนจํานวนประมาณ 74.6 ลานบาท บริษัทยอยจึงไดบันทึกมูลคาที่ต่ํากวาเปนขาดทุนจาก
การดอยคาในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2545 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2545
บริษัทยอยไดดําเนิน การโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย ดังกลาวใหแกผูซื้อ และไดบัน ทึกรายการ
จําหนายสินทรัพยนี้ในเดือนตุลาคม 2545
ในระหวางป 2546 บริษัทยอย (บริษัท เพลินจิต เรียล เอสเตท จํากัด) ไดประเมินราคาสิทธิ
การเชาที่ดินและอาคารสํานักงานใหม โดยผูประเมินราคาอิสระโดยใชวิธีคิดลดกระแสเงินสดซึ่งใช
อัตราสวนลดรอยละ 7 - 8 ตอป ซึ่งราคาประเมินของสินทรัพยตามรายงานผูประเมินราคาอิสระมี
มูลคาสูงกวามูลคาสุทธิตามบัญชีจํานวน 26.7 ลานบาท อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยดังกลาวได
เคยมีการตีราคาลดลงและบันทึกสํารองผลขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพยถาวรมาแลวในอดีต
ดังนั้นบริษัทยอยจึงรับรูผลตางของราคาประเมินกับราคาตามบัญชีของสินทรัพยดังกลาวไวในบัญชี
“โอนกลับรายการขาดทุนจากการดอยคา” ในงบกําไรขาดทุน
บริษัทยอยไดนําสิทธิการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางบนที่ดินที่มีอยูสวนใหญของบริษัท
ยอยไปจดจํานองไวกับธนาคารเพื่อค้ําประกันเงินกูยืม นอกจากนี้บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญา
โอนสิ ท ธิ ก ารเช า ในที่ ดิ น และในอาคารดั ง กล า วให แ ก ธ นาคารในประเทศแห ง หนึ่ ง เพื่ อ เป น
หลักประกันเงินกูยืมระยะยาว สวนผลประโยชนในกรมธรรมประกันภัยของอาคารเชาไดมอบ
ใหแกผูใหเชา นอกจากนี้ ในระหวางปปจจุบัน บริษัทยอยไดจํานําเครื่องจักรและอุปกรณบางสวน
และโอนสิ ท ธิ ป ระโยชน ภ ายใต ก รมธรรม ป ระกั น ภั ย ให กั บ สถาบั น การเงิ น แห ง หนึ่ ง เพื่ อ เป น
หลักประกันเงินกูยืม
15. ที่ดินรอการพัฒนา
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
ราคาที่ตีใหม: 31 ธันวาคม 2545
413,800,000
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สวนที่ลดจากการขายบริษัทยอย
31 ธันวาคม 2546

(173,200,000)
240,600,000

กรณีแสดงดวยราคาทุน: 31 ธันวาคม 2546

40,023,631

31 ธันวาคม 2545

58,679,631

บริษัทยอยไดนําที่ดินของบริษัทยอยซึ่งมีมูลคาตามบัญชีจํานวน 240.6 ลานบาทไปจด
จํานองไวกับธนาคารเพื่อค้ําประกันเงินกูยืมของบริษัทฯ
17. สวนเกินทุนจากการตีราคาทีด่ ิน อาคาร และสิทธิการเชาในบริษัทยอย
(หนวย: บาท)
ยอดคงเหลือตนป
จําหนายในระหวางป
จํานวนตัดจําหนายของบริษัทยอยตามสัดสวนการลงทุนของบริษัทฯ
ยอดคงเหลือปลายป

2546
1,681,557,872
(83,760,758)
1,597,797,114

2545
1,786,091,550
(18,609,694)
(85,923,984)
1,681,557,872

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยดังกลาวไมสามารถนํามาหักกับขาดทุนสะสมและไม
สามารถจายเปนเงินปนผลได
20. หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจําหนาย

2546
36,299,195
(3,731,627)
32,567,568
(11,229,596)

2545
44,896,949
(5,987,383)
38,909,566
(10,916,440)

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2546
2545
2,032,725
1,087,749
(204,499)
(134,408)
1,828,226
953,341
(559,316)
(246,160)
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หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน – สุทธิจากสวน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
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21,337,972

27,993,126

1,268,910

707,181
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29. ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
ในภายหนาดังนี้: ภาระผูกพันกับบุคคลภายนอก
29.7 บริ ษั ท ฯมี ภ าระผู ก พั น ตามสั ญ ญาการเช า ช ว งพื้ น ที่ กั บ บุ ค คลภายนอกจํ า นวน
ประมาณ 9.4 ลานบาท (2545: 8.6 ลานบาท)
29.9 บริ ษั ท ย อ ยมี ภ าระผู ก พั น ตามสั ญ ญาการออกแบบและตกแต ง ภายในจํ า นวน
ประมาณ 209.0 ลานบาท (2545: 31.4 ลานบาท)
30. สัญญาระยะยาว
บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย อ ยบางแห ง มี สั ญ ญาเช า ทรั พ ย สิ น ระยะยาวและสั ญ ญาอื่ น ๆ กั บ
บุคคลภายนอก บริษัทในประเทศ บริษัทในตางประเทศ และหนวยราชการดังตอไปนี้
30.1 บริ ษั ท ย อ ยแห ง หนึ่ ง ได ทํ า สั ญ ญาเช า อาคารกั บ หน ว ยราชการแห ง หนึ่ ง โดยมี
กําหนดเวลาเชา 30 ป นับแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2530 โดยบริษัทยอยตองจายคาเชารายเดือนตาม
อัตราคาเชาในแตละปตามที่ระบุในสัญญา
30.2 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2525 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาเชาที่ดินตางตอบแทน
กับบริษัทในประเทศบริษัทหนึ่ง โดยบริษัทยอยไดเชาที่ดินผืนหนึ่งเปนระยะเวลา 30 ป เพื่อกอสราง
สิ่งปลูกสรางและหาผลประโยชนจากการบริหารโครงการ ภายใตเงื่อนไขในสัญญาและบันทึก
ขอตกลงเพิ่มเติม บริษัทในประเทศดังกลาวจะไดรับกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสรางทั้งหมดบนที่ดิน
ดังกลาวเมื่อสัญญาหมดอายุลง ในการนี้บริษัทยอยตกลงชําระคาตอบแทนการเชาเปนการเหมารวม
จํานวน 61.2 ลานบาท และเงินคาตอบแทนพิเศษในอัตรารอยละ 25.2 ของรายไดจากการใช
ประโยชนของอาคารบนที่ดินเชาในระหวางปที่ 21 ถึงปที่ 30 ของสัญญาเชา บริษัทยอยไดจาย
คาตอบแทนการเชาเปนการเหมาดังกลาวแลว
30.3 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาเชาที่ดินแปลงหนึ่งกับบริษัทที่เกี่ยวของกันแหง
หนึ่ง มีกําหนดระยะเวลาเชา 30 ป สิ้นสุดในป 2565 โดยเมื่อครบกําหนดสัญญาเชาแลวบริษัทยอยมี
สิทธิตออายุสัญญาเชาอีก 20 ป บริษัทยอยตองจายคาเชาที่ดินในอัตราปละ 10.9 ลานบาท และใหมี
การปรับอัตราคาเชาทุกระยะ 10 ป และเมื่อครบกําหนดอายุสัญญาเชาแลว อาคารและสวนปรับปรุง
บนที่ดินเชา รวมทั้งอุปกรณเครื่องตกแตง เครื่องมือเครื่องใชที่มีสวนสําคัญในการดําเนินกิจการ
โรงแรมจะตกเปนของผูใหเชา
30.4 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาเชาที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งอาคารโรงแรมจากผูใหเชา
ตามสัญญานี้บรรดาสิ่ง ปลูกสรางบนที่ดินที่เชารวมทั้งเครื่องอุปกรณ เครื่องตกแตงและเครื่องมือ
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เครื่องใชที่มีสวนสําคัญในการดําเนินการตามโครงการจะตกเปนของผูใหเชาทันทีเมื่ออายุของ
สัญญาเชาสิ้นสุดลง บริษัทยอยผูกพันที่จะชําระคาเชาที่ดินในอัตราปละ 6.7 ลานบาท และใหมีการ
ปรับอัตราคาเชาทุกระยะ 10 ป ซึ่งสัญญาเชามีกําหนดระยะเวลา 30 ป สิ้นสุดในป 2568 ภายใต
เงื่อนไขของสัญญาเชา บริษัทยอยจะตองรับภาระจายคาตอบแทนการเชา และเงินประกันการจายคา
เชาดังนี้
1. คาตอบแทนการเชาจํานวน 180 ลานบาท จะชําระภายในปที่ 30 ของการเชา
ซึ่งไดบันทึกไวเปนสวนหนึ่งใน “เจาหนี้คาสิทธิการเชา” ในงบดุลรวม
2. เงินประกันการจายคาเชาจํานวน 90 ลานบาท บริษัทยอยไดจายเงินประกัน
ดังกลาวเต็มจํานวนแลว ซึ่งจะไดรับคืนในปที่ 30 ของการเชาและไดแสดงเปนสวนหนึ่งของ
"สินทรัพยอื่น" ในงบดุลรวม
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2545 บริษัทยอยไดทําสัญญาเชาที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งของอาคาร
โรงแรมเพื่อตออายุสัญญาเชา ซึ่งตามสัญญาเดิมไดระบุใหผูเชาสามารถขอตออายุสัญญาเชาไดอีก
เมื่อสัญญาเชาหมดอายุแลว บริษัทยอยตกลงเชาที่ดินโดยมีกําหนดระยะเวลา 20 ป นับแตวันที่ 24
มกราคม 2568 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2588 โดยบริษัทยอยตองจายคาตอบแทนการเชาจํานวน 216.1
ลานบาท ซึ่งบริษัทยอยไดชําระเงินดังกลาวทั้งจํานวนแลว
นอกจากคาตอบแทนการเชาดังกลาวขางตนแลว บริษัทยอยผูกพันที่จะตองจาย
ชําระคาเชาที่ดินดังนี้
คาเชาสําหรับป 2568 ถึงป 2577 ในอัตราปละ 44.7 ลานบาทหรือในอัตราที่
คํานวณจากอัตราเฉลี่ยของดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศไทยแลวแตอัตราใดจะสูงกวา
คาเชาสําหรับป 2578 ถึงป 2588 ในอัตราปละ 89.4 ลานบาท หรือในอัตราที่
คํานวณจากอัตราเฉลี่ยของดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศไทยแลวแตอัตราใดจะสูงกวา
30.5 บริษัทยอยแหงหนึ่ง (บริษัท เพลินจิต เรียล เอสเตท จํากัด) ไดทําสัญญาเชาที่ดินซึ่ง
เปนที่ตั้งของอาคารสํานักงานจากผูใหเชา ตามสัญญานี้สิ่งปลูกสรางบนที่ดินที่เชารวมทั้งเครื่อง
อุปกรณ เครื่องตกแตง เครื่องมือเครื่องใชที่มีสวนสําคัญในการดําเนินการตามโครงการจะตกเปน
ของผูใหเชาทันทีเมื่ออายุของสัญญาเชาสิ้นสุดลง สัญญาเชานี้มีกําหนดระยะเวลา 30 ป ภายใต
เงื่อนไขของสัญญาเชาที่ดิน บริษัทยอยจะตองจายคาตอบแทนการเชาจํานวน 180 ลานบาท ซึ่งตอง
ชําระภายในปที่ 30 ของการเชา และจายเงินประกันการเชาที่ดินจํานวน 90 ลานบาท ซึ่งจะไดรับคืน
ในปที่ 30 ของการเชา
อยางไรก็ตาม ในระหวางปปจจุบัน บริษัทยอยไดโอนสิทธิการเชาที่ดินซึ่งเปนที่ตั้ง
ของอาคารสํานักงาน ใหกับบริษัทยอยอีกแหงหนึ่ง (บริษัท มักกะสัน เรียล เอสเทท จํากัด) เปนผล
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ใหบริษัทยอยอีกแหงหนึ่งมีภาระที่จะตองจายชําระคาเชาที่ดินในอัตราปละ 7.8 ลานบาท และใหมี
การปรับอัตราคาเชาทุกระยะ 10 ป และจายคาตอบแทนการเชาจํานวน 180 ลานบาท ใหแกผูใหเชา
ที่ดินภายในปที่ 30 ของการเชา ซึ่งบริษัทยอยไดบันทึกไวเปนสวนหนึ่งใน “เจาหนี้คาสิทธิการเชา”
ในงบดุลรวม และไดรับคืนเงินประกันการเชา ที่ดินจํานวน 90 ลานบาทจากผูใหเชาภายในปที่ 30
ของการเชา
30.6 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2531 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญากับบริษัทหลายแหง
ในกลุมของบริษัท ไฮแอท อินเตอรเนชั่นแนล คอรปอเรชั่น จํากัด โดยบริษัทคูสัญญาดังกลาวจะ
ใหบริก ารต าง ๆ ที่จํ าเปนเกี่ยวกับงานก อสรางและบริหารโรงแรมของบริษัทยอยแหงนั้นตาม
เงื่อนไขของสัญญา บริษัทยอยผูกพันที่จะจายคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมการใชสิทธิและ
คาใชจายปนสวนดานการตลาดและสงเสริมการขายแกบริษัทคูสัญญาตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา
โดยสัญญาการจัดการจะมีอายุ 20 ป นับตั้งแตเริ่มเปดดําเนินการโรงแรม และมีสิทธิตออายุสัญญา
ไดอีกอยางนอย 10 ป ทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับเงื่อนไขบางประการที่ระบุไวในสัญญา
30.7 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2537 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาการจัดการกับบริษัท
หลายแหงในกลุมของ Marriott Worldwide Corporation ("Marriott") เพื่อวาจางให "Marriott" เปน
ผูบริหารงานกิจการโรงแรมของบริษัทยอย ตามเงื่อนไขของสัญญาบริษัทยอยผูกพันที่จะตองจาย
คาธรรมเนียมตาง ๆ ใหแกบริษัทคูสัญญาในอัตรา ระยะเวลาและตามวิธีการคํานวณที่ระบุไวใน
สัญญา โดยสัญญาบริหารโรงแรมมีระยะเวลา 20 ป นับตั้งแตเริ่มเปดดําเนินกิจการโรงแรมและมี
สิทธิตออายุสัญญานี้ไดอีกอยางนอย 10 ป ทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับเงื่อนไขบางประการที่ระบุในสัญญา
30.8 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2544 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาวาจางที่ปรึกษาฉบับ
หนึ่งกับบริษัท เกษรเรียลตี้ จํากัด เปนระยะเวลา 13 ป 11 เดือน สิ้นสุดในป 2557 ภายใตเงื่อนไขใน
สัญญา บริ ษัทคูสัญ ญาดัง กล า วจะใหบ ริการดา นการตลาดและดา นพัฒนาอาคารสํา หรับธุรกิ จ
อสังหาริมทรัพย ในการนี้บริษัทยอยตกลงชําระคาที่ปรึกษาการบริการเปนการเหมาเปนเงินทั้งสิ้น
21.4 ลานบาท บริษัทยอยไดจายคาตอบแทนที่ปรึกษาการบริการเปนการเหมาดังกลาวแลว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทฯมีคาที่ปรึกษาจายลวงหนาคงเหลือเปนจํานวน
16.0 ลานบาท ซึ่งรวมเปนสวนหนึ่งของ “สินทรัพยอื่น” ในงบดุลรวม
30.9 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2544 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาวาจางที่ปรึกษาฉบับ
หนึ่งกับบริษทั ราชประสงคคาปลีก จํากัด เปนระยะเวลา 12 ป 8 เดือน สิ้นสุดในป 2556 ภายใต
เงื่อนไขในสัญญาบริษัท คูสัญญาดังกลาวจะใหบริการดานคําปรึกษาในการดําเนินกิจการดาน
การตลาดและดานการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่อาคารสําหรับธุรกิจคาปลีกและสรรพสินคา ในการนี้
บริษัทยอยตกลงชําระคาที่ปรึกษาการบริการเปนการเหมาเปนเงินทั้งสิ้น 13 ลานบาท บริษัทยอยได
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จายคาตอบแทนที่ปรึกษาการบริการเปนการเหมาดังกลาวแลว อยางไรก็ตาม เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน
2546 บริษัทยอยไดทําบันทึกแนบทายสัญญาวาจางที่ปรึกษาดังกลาว โดยมีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอี ย ดของสั ญ ญาจากการให บ ริ ก ารเดิ ม เป น การให คํ า ปรึ ก ษาในการดํ า เนิ น กิ จ การด า น
การตลาดและดานการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่อาคารอัมรินทร พลาซา และโครงการ Erawan Bangkok
ที่ตั้งอยูที่อาคารโรงแรมเอราวัณ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทฯมีคาที่ปรึกษาจายลวงหนาคงเหลือเปนจํานวน
9.6 ลานบาท ซึ่งรวมเปนสวนหนึ่งของ “สินทรัพยอื่น” ในงบดุลรวม
30.10 ในเดือนกุมภาพันธ 2545 บริษัทฯไดทําสัญญาเชาชวงพื้นที่กับบุคคลภายนอก 2
ราย มีกําหนดระยะเวลา 3 ป สิ้นสุดในป 2548 โดยเมื่อครบกําหนดสัญญาเชาชวงแลวบริษัทฯมี
สิทธิตออายุสัญญาไดอีกและใหมีการปรับอัตราคาเชาเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ของอัตราคาเชางวดสุดทาย
ของสัญญา ภายใตเงื่อนไขในสัญญาเชาชวง บริษัทฯผูกพันที่จะชําระคาเชาตามอัตราและเงื่อนไขที่
กําหนดไวในสัญญา
30.11 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2545 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาเชาที่ดินกับ
บุคคลภายนอก มีกําหนดระยะเวลา เชา 22 ป 10 เดือน สิ้นสุดในป 2568 ภายใตเงื่อนไขในสัญญา
บริษัทยอยตกลงชําระคาตอบแทนการเชาโดยแบงจายเปน 3 งวด รวมเปนเงิน 32.8 ลานบาท บริษัท
ยอยไดจายชําระคาตอบแทนการเชางวดแรกและงวดที่สองเรียบรอยแลวเปนจํานวน 23.2 ลานบาท
ยอดคงเหลือจํานวน 9.6 ลานบาท มีกําหนดชําระในป 2568 นอกจากนี้ บริษัทยอยตองจายคาเชา
ที่ดินในระยะเวลา 4 ปแรก ในอัตราปละ 0.8 ลานบาท และใหมีการปรับอัตราคาเชาทุกระยะ 10 ป
ตอไป และเมื่อครบกําหนดอายุสัญญาเชาแลว สิ่งปลูกสรางบนที่ดินเชารวมทั้งอุปกรณ เครื่อง
ตกแตง เครื่องมือเครื่องใชที่มีสวนสําคัญในการดําเนินการจะตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูใหเชา
30.12 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2545 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาเชาที่ดินกับ
บุคคลภายนอก มีกําหนดระยะเวลา 5 ป สิ้นสุดในป 2550 และเมื่อครบกําหนดการเชาแลวบริษัท
ยอยดังกลาวมีสิทธิตออายุสัญญาเชาไดอีก 3 ป และใหมีการปรับปรุงอัตราคาเชาเพิ่มขึ้นอีกในอัตรา
ไมเกินรอยละ 20 ภายใตเงื่อนไขในสัญญา บริษัทยอยตกลงชําระคาเชาในอัตราเดือนละ 63,000
บาท
30.13 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2545 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาเชาพื้นที่อาคารจอด
รถกับบริษัท เพลินดําริ จํากัด มีกําหนดระยะเวลา 1 ป นับตั้งแตวันที่ 15 กรกฎาคม 2545 ภายใต
เงื่อนไขในสัญญา บริษัทยอยตองจายคาเชาพื้นที่ในอัตราเดือนละ 246,000 บาท และเมื่อครบ
กําหนดสัญญาเชาแลว บริษัทยอยสามารถตออายุสัญญาไดอีกทุก ๆ ป โดยบริษัทยอยจะตองแจงให
ผูใหเชาทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา 120 วัน และอัตราคาเชาใหมจะปรับตาม
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อัตราการเพิ่มของดัชนีผูบริโภคซึ่งประกาศโดยทางราชการ ในระหวางป 2546 บริษัทยอยไดลงนาม
ในบันทึกขอตกลงเพื่อขยายระยะเวลาสัญญาเชาพื้นที่อาคารจอดรถดังกลาวกับผูใหเชาอีกเปน
ระยะเวลา 6 เดือนครึ่ง สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 มกราคม 2547 โดยใหถือเงื่อนไขตามสัญญาเดิม
30.14 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2546 บริษัทฯไดทําสัญญาเชาชวงพื้นที่กับบุคคลภายนอก มี
กําหนดระยะเวลา 3 ป สิ้นสุดในป 2549 โดยเมื่อครบกําหนดสัญญาเชาชวงแลวบริษัทฯมีสิทธิตอ
อายุสัญญาไดอีกและใหมีการปรับอัตราคาเชาเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ของอัตราคาเชางวดสุดทายของ
สัญญา ภายใตเงื่อนไขในสัญญาเชาชวงบริษัทฯผูกพันที่จะชําระคาเชาตามอัตราและเงื่อนไขที่
กําหนดไวในสัญญา
30.15 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาเชาที่ดินกับมูลนิธิแหงหนึ่งเพื่อทําการปรับปรุง
พัฒนาที่ดินและดําเนินการกอสรางอาคาร ภายใตเงื่อนไขในสัญญาบริษัทยอยผูกพันที่จะชําระคาเชา
เปนรายเดือนในอัตราเดือนละ 100,000 บาท สัญญากําหนดใหวันเริ่มตนการเชาและการจายคาเชา
จะเริ่มในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 เปนตนไป และใหมีการปรับอัตราคาเชาทุกระยะ 10 ป ซึ่งสัญญา
เชามีกําหนดระยะ 30 ป สิ้นสุดในป 2577 และเมื่อสัญญาเชาหมดอายุแลวจะขอตอสัญญาเชาไดอีก
โดยบริษัทยอยจะตองแจงใหผูเชาทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา 1 ป แตไมเกิน 2 ป
กอนครบกําหนดสัญญาเชา และเมื่อครบกําหนดอายุสัญญาเชาแลว อาคารและสิ่งปลูกสรางทั้งหมด
บนที่ดินดังกลาวจะตกเปนของผูใหเชา
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บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (บางสวน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
หนวย:บาท

สินทรัพย
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดินอาคารและอุปกรณ-สุทธิ
ที่ดินรอการพัฒนา

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2547
2546

13
14

7,501,046,338 7,030,376,744
254,511,944 240,600,000

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2547
2546

51,835,157
-

27,797,161
-

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน (บางสวน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
หนวย:บาท
หมายเหตุ
คาใชจายอื่น
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

งบการเงินรวม
2547
2546
277,600,543

255,617,168

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2547
2546
6,434,484

4,943,092

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (บางสวน)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
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4. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชี
รับอนุญาตแหงประเทศไทย และเปนไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะของ บริษัทฯไดจัดทําขึ้นตามหลักราคาทุนเดิม ซึ่งอาจปรับปรุงดวยการตีราคา
ใหมของรายการบางรายการที่เปนที่ดิน อาคารและอุปกรณ และสิทธิการเชา
นโยบายการบัญชีที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอย โดยสรุปมีดังตอไปนี้: 4.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ/สิทธิการเชา
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณและสิทธิการเชาแสดงตามราคาทุนหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม
และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
บริษัทยอยทั้งหมดบันทึกมูลคาเริ่มแรกของที่ดิน อาคารและสิทธิการเชาในราคาทุน ณ
วันที่ไดสินทรัพยมา อยางไรก็ตาม หลังจากนั้นบริษัทยอยไดจัดใหมีการประเมินราคาที่ดิน อาคาร
และสิทธิการเชาโดยผูประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพยดังกลาวในราคาที่ตีใหม ทั้งนี้บริษัท
ยอยไดจัดใหมีการประเมินราคาสินทรัพยดังกลาวเปนครั้งคราวเพื่อมิใหราคาตามบัญชี ณ วันที่ใน
งบดุลแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ
บริษัทยอยบันทึกสวนตางซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพยดังตอไปนี้: -บริ ษั ท ย อ ยบั น ทึ ก ราคาตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากการตี ร าคาใหม ใ นบั ญ ชี
“สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคาร และสิทธิการเชา” ในสวนของผูถือหุนในงบดุล สวนได
เสียของบริษัทฯในสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยดังกลาวสุทธิตามสัดสวนที่บริษัทฯถือหุน
ในบริษัทยอยแสดงไวภายใตหัวขอ “สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคาร และสิทธิการเชาใน
บริษัทยอย” ในสวนของผูถือหุนในงบดุล
บริ ษั ท ย อ ยรั บ รู ร าคาตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย ที่ ล ดลงจากการตี ร าคาใหม ภ ายใต หั ว ข อ
“สํารองผล ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพยถาวร” ในงบกําไรขาดทุน อยางไรก็ตาม หากสินทรัพย
นั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงคางของบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคาร
และสิทธิการเชา” อยูในสวนของผูถือหุน สวนที่ลดลงจากการตีราคาใหมจะถูกนําไปหักออกจาก
“สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคาร และสิทธิการเชา” ไมเกินจํานวนซึ่งเคยตีราคาเพิ่มขึ้นของ
สินทรัพยรายการเดียวกัน และสวนที่เกินจะรับรูเปนสํารองผลขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพยถาวร
ในงบกําไรขาดทุน
4.6 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาเสื่อมราคาของอาคาร อุปกรณ และสิทธิการเชาที่ดินและอาคารคํานวณจากราคาทุนของ
สินทรัพยหรือราคาที่ตีใหมกรณีสินทรัพยนั้นมีการตีราคาใหม โดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน
โดยประมาณดังตอไปนี้: อาคารและสวนปรับปรุง
20 - 40 ป
อุปกรณโรงแรม
5 - 10 ป
เครื่องตกแตง ติดตั้ง และอุปกรณ
5 - 10 ป
ยานพาหนะ
5
ป
เครื่องใชในครัว
3
ป
สิทธิการเชาที่ดิน พรอมอาคารและอาคารเพื่อใหเชา 20 - 30 ป
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สิทธิการเชาในที่ดิน ในอาคารและในอุปกรณ
37 - 40 ป
ลิขสิทธิ์
5 - 10 ป
ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและงานระหวางกอสราง
คาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่มีการตีราคาลดลงคํานวณจากราคาของสินทรัพยที่ตีใหมโดย
ใชวิธี เสนตรงตามอายุการใชงานที่เหลืออยู คาเสื่อมราคาของสินทรัพยถาวรไดรวมอยูในการ
คํานวณผลการดําเนินงาน
จํานวนตัดจําหนายของสวนเกินทุนจะเทากับผลตางของคาเสื่อมราคาที่คํานวณจากราคา
ตามบัญชีที่ตีใหมกับที่คํานวณจากราคาทุนเดิมและโอนจํานวนตัดจําหนายดังกลาวไปยังงบกําไร
ขาดทุน
ลินิน เครื่องเคลือบ เครื่องแกวและเครื่องเงิน และเครื่องใชบางชนิดที่ใชในการดําเนิน
กิจการโรงแรม ซึ่งบันทึกเปนมูลคาของทรัพยสินดวยมูลคาที่ซื้อมาในจํานวนเทาที่จําเปนสําหรับ
การดําเนินงานโดยปกติ ไดถือเปนมูลคาหลักของสินทรัพยนี้ การซื้อเพิ่มเติมในภายหลังจะบันทึก
เปนคาใชจายเมื่อมีรายการซื้อเกิดขึ้น
รายไดรอการตัดบัญชีตัดจําหนายเปนรายไดตามอายุของสัญญาเชา 20-30 ป
4.9 สัญญาเชาการเงิน
บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกยานพาหนะตามสัญญาเชาการเงินเปนทรัพยสินและหนี้สิน
ดวยจํานวนเทากับราคายุติธรรมของทรัพยสินที่เชา ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชาหรือมูลคาปจจุบัน
ของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ซึ่งใชอัตราดอกเบี้ยตาม
สัญญาเชาสําหรับการคิดลดเพื่อคํานวณมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายตามสัญญาเชา
โดยดอกเบี้ยจายจะถูกบันทึกตามงวดตาง ๆ ตลอดอายุสัญญาเชาตามยอดคงเหลือของเจาหนี้ตาม
สัญญาเชาการเงินในแตละงวด
4.10 ดอกเบี้ยจายที่ถือเปนตนทุน
ดอกเบี้ยจายที่เกิดจากการกูยืม เพื่อใชในระหวางการกอสรางโครงการตาง ๆ ถือเปนสวน
หนึ่งของราคาทุนของโครงการและจะหยุดบันทึกเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณหรือหยุดชะงักลง
จนกวาจะมีการดําเนินการพัฒนาตอไป
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13. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
(หนวย: บาท)

สินทรัพยซึ่งแสดงตามราคาที่ตีใหม
สิทธิการเชา
ที่ดิน
ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม: 31 ธันวาคม 2546
ซื้อเพิ่ม
โอนเขา (ออก)
จําหนาย
31 ธันวาคม 2547
คาเสื่อมราคาสะสม: 31 ธันวาคม 2546
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาของการตีเพิ่ม
ปรับปรุงคาเสื่อมราคาสะสม
คาเสื่อมราคา - จําหนาย
31 ธันวาคม 2547
คาเผื่อการดอยคา: 31 ธันวาคม 2546

อาคารและ
สวนควบ

สิทธิการเชา
อาคาร

1,387,265,397 8,328,770,916

323,835,492

1,387,265,397

17,816,928
348,402,084
(22,412,809)
8,672,577,119

323,835,492

392,738,072
26,194,020
12,636,541
431,568,633

2,935,578,699
161,758,225
91,188,610
(85,228)
(15,091,242)
3,173,349,064

180,376,834
4,555,582
6,081,127
191,013,543

งบการเงินรวม
สินทรัพยซึ่งแสดงตามราคาทุน
ที่ดินและ
อุปกรณ
สวนปรับปรุง
สิทธิการเชา
สิทธิการเชา เครื่องตกแตง
ที่ดิน
ที่ดิน
อาคาร
และติดตั้ง
176,558,160
(14,887,034)
161,671,126

-

13,737,000

39,744,375

13,737,000

39,744,375

-

21,155,090
1,703,922
22,859,012

อื่น ๆ

1,128,730,340 123,329,437

11,345,412,95
7
319,128,122 324,468,126 837,971,336
(12,436,553) (323,795,158) (2,716,661)
(9,278,203)
(3,891,381)
(35,582,393)
1,426,143,706 120,111,024 12,145,085,23
9

697,650,263
73,549,671
83,082
(9,109,996)
762,173,020

22,510,400
10,469,601
(2,586,069)
30,393,932

ÅÔ ¢ÊÔ · ¸Ô ì ÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â àªÕ Â §ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University
-

-

-

-

-

-

รวม

-

All rights reserved

-

4,250,009,358
278,231,021
109,906,278
(2,146)
(26,787,307)
4,611,357,204
-

ตั้งเพิ่มในระหวางป
31 ธันวาคม 2547
มูลคาสุทธิตามบัญชี: 31 ธันวาคม 2547
รายการตัดบัญชี

955,696,764

5,499,228,055

132,821,949

161,671,126

13,737,000

-

500,000
500,000

16,885,363

663,470,686

89,717,092

31 ธันวาคม 2546
รายการตัดบัญชี

278,231,021
(3,491,975)
274,739,046

2546
รายการตัดบัญชี

31 ธันวาคม 2546

7,533,228,035
(32,181,697)
7,501,046,338
7,095,403,599
(48,865,669)
7,046,537,930

คาเสื่อมราคาที่รวมอยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป: 2547
รายการตัดบัญชี

กรณีแสดงดวยราคาทุน: มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2547

500,000
500,000

253,966,913
(941,213)
253,025,700

722,411,585

3,477,313,039

56,807,866

758,218,445

3,439,862,564

61,363,448
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(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
อาคารและ
สวนควบ
ราคาทุน: 31 ธันวาคม 2546
ซื้อเพิ่ม
โอนเขา (ออก)
จําหนาย
31 ธันวาคม 2547
คาเสื่อมราคาสะสม: 31 ธันวาคม 2546
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ปรับปรุงคาเสื่อมราคาสะสม
จําหนาย

สิทธิการเชา
อาคาร

อุปกรณ
เครื่องตกแตง
และติดตั้ง

อื่น ๆ

รวม

13,287,814
106,940
9,171,537
(10,381,864

39,744,375
-

14,737,471
4,706,863
1,820,414
(1,790,222)

5,432,380
24,862,276
(10,991,951)
(2,761,187)

73,202,040
29,676,079
(14,933,273)

12,184,427

39,744,375

19,474,526

16,541,518

87,944,846

11,348,763
547,858
(85,228)
(10,296,618

21,155,090
1,703,922
-

9,615,681
2,072,936
85,228
(1,756,824)

3,285,345
1,019,604
(2,586,068)

45,404,879
5,344,320
(14,639,510)

31 ธันวาคม 2547

1,514,775

22,859,012

10,017,021

1,718,881

36,109,689

มูลคาสุทธิตามบัญชี: 31 ธันวาคม 2547

10,669,652

16,885,363

9,457,505

14,822,637

51,835,157

31 ธันวาคม 2546

1,939,051

18,589,285

5,121,790

2,147,035

27,797,161

คาเสื่อมราคาที่รวมอยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป: 2547
2546

5,344,320
3,983,117

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคา
เสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู ราคาทุนกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมี
จํานวน 533.4 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 6.2 ลานบาท) (2546: 579.8 ลานบาท (เฉพาะของ
บริษัทฯ: 20.7 ลานบาท))
สวนหนึ่งของสินทรัพยถาวร - อื่น ๆ ประกอบดวย ยานพาหนะของบริษัทฯและบริษัทยอย
สองแหงซึ่งมี มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 จํานวน 25.5 ลานบาท (เฉพาะบริษัท
ฯ: 6.8 ลานบาท) (2546: 28.3 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 1.9 ลานบาท)) อยูภายใตสัญญาเชาซื้อ
และสัญญาเชาทางการเงิน
ในป 2546 บริษัทยอย (บริษัท เพลินจิต เรียล เอสเตท จํากัด) ไดประเมินราคาสิทธิการเชา
ที่ดินและอาคารสํานักงานใหม โดยผูประเมินราคาอิสระโดยใชวิธีคิดลดกระแสเงินสดซึ่งใชอัตรา
สวนลดรอยละ 7 - 8 ตอป ซึ่งราคาประเมินของสินทรัพยตามรายงานผูประเมินราคาอิสระมีมูลคาสูง
กวามูลคาสุทธิตามบัญชีจํานวน 26.7 ลานบาท อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยดังกลาวไดเคยมี
การตีราคาลดลงและบันทึกสํารองผลขาดทุนจากการ ตีราคาสินทรัพยถาวรมาแลวในอดีต ดังนั้น
บริษัทยอยจึงรับรูผลตางของราคาประเมินกับราคาตามบัญชีของสินทรัพยดังกลาวไวในบัญชี “โอน
กลับรายการขาดทุนจากการดอยคา” ในงบกําไรขาดทุน
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นอกจากนี้ ในระหวางปปจจุบัน บริษัทยอยอื่น ๆ ไดจัดใหมีการประเมินราคาสิทธิการเชา
ที่ดิน อาคารโรงแรม และอาคารสํานักงานใหมโดยผูประเมินราคาอิสระโดยใชเกณฑกระแสเงินสด
คิดลด ซึ่งใชอัตราสวนลดรอยละ 12-15 ตอป และเกณฑวิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ ราคาประเมินของ
สินทรัพยตามรายงานของผูประเมินราคาอิสระมีมูลคาสูงกวามูลคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2547 ของสินทรัพยดังกลาวจํานวนประมาณ 2,912 ลานบาท อยางไรก็ตาม ฝายบริหารของบริษัท
ยอยพิจารณาวาจะไมรับรูสวนเกินจากการตีราคาสินทรัพยดงั กลาวเพิ่มขึ้นอีกในบัญชี ดังนั้น บริษัท
ฯจึงไมไดรับรูสวนไดเสียของบริษัทฯในสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยดังกลาวสุทธิตาม
สัดสวนที่บริษัทฯถือหุนในบริษัทยอยไวในบัญชี เนื่องจากเห็นวาราคาดังกลาวอาจไมสะทอนให
เห็นมูลคาที่เหมาะสมของทรัพยสินดังกลาว
บริษัทยอยไดนําสิทธิการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางบนที่ดินที่มีอยูสวนใหญของบริษัท
ยอยซึ่งมีมูลคาตามบัญชีจํานวน 5,428 ลานบาท ไปจดจํานองไวกับธนาคารเพื่อค้ําประกันเงินกูยืม
และไดจํานําเครื่องจักรและอุปกรณบางสวนซึ่งมีมูลคาตามบัญชีจํานวน 34 ลานบาท และโอนสิทธิ
ประโยชน ภ ายใต ก รมธรรม ป ระกั น ภั ย ให กั บ ธนาคารแห ง หนึ่ ง เพื่ อ เป น หลั ก ประกั น เงิ น กู ยื ม
นอกจากนี้บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาโอนสิทธิการเชาในที่ดินและในอาคารดังกลาวใหแก
ธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง เพื่อเปนหลักประกันเงินกูยืมระยะยาว สวนผลประโยชนในกรมธรรม
ประกันภัยของอาคารเชาไดมอบใหแกผูใหเชา
14. ที่ดินรอการพัฒนา
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
ราคาที่ตีใหม: 31 ธันวาคม 2546
ซื้อเพิ่ม
31 ธันวาคม 2547

240,600,000
13,911,944
254,511,944
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ราคาอิสระมีมูลคาสูงกวามูลคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ของสินทรัพยดังกลาวจํานวน
ประมาณ 33 ลานบาท อยางไรก็ตาม ฝายบริหารของบริษัทยอยพิจารณาวาจะไมรับรูสวนเกินจาก
การตีราคาสินทรัพยดังกลาวเพิ่มขึ้นอีกในบัญชี ดังนั้น บริษัทฯจึงไมไดรับรูสวนไดเสียของบริษัทฯ
ในสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยดังกลาวสุทธิตามสัดสวนที่บริษัทฯถือหุนในบริษัทยอยไว
ในบัญชี เนื่องจากเห็นวาราคาดังกลาวอาจไมสะทอนใหเห็นมูลคาที่เหมาะสมของทรัพยสินดังกลาว
บริษัทยอยไดนําที่ดินของบริษัทยอยซึ่งมีมูลคาตามบัญชีจํานวน 240.6 ลานบาท ไปจด
จํานองไวกับธนาคารเพื่อค้ําประกันเงินกูยืมของบริษัทฯ
16. สวนเกินทุนจากการตีราคาทีด่ ิน อาคาร และสิทธิการเชาในบริษัทยอย
(หนวย: บาท)
ยอดคงเหลือตนป
จํานวนตัดจําหนายของบริษัทยอยตามสัดสวนการลงทุนของบริษัทฯ
ยอดคงเหลือปลายป

2547
1,597,797,114
(83,836,090)
1,513,961,024

2546
1,681,557,872
(83,760,758)
1,597,797,114

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยดังกลาวไมสามารถนํามาหักกับขาดทุนสะสมและไม
สามารถจายเปนเงินปนผลได
19. หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจําหนาย
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน – สุทธิจากสวน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

งบการเงินรวม
2546
2547
23,900,103
35,014,024
(3,590,841)
(1,171,332)
22,728,771
31,423,183
(8,878,810) (10,938,198)

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั ฯ
2547
2546
747,554
(63,713)
683,841
(267,918)
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2544 มีกําหนดระยะเวลา 4 ป
30. ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
ในภายหนาดังนี้: -
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ภาระผูกพันกับบุคคลภายนอก
30.5 บริ ษั ท ฯมี ภ าระผู ก พั น ตามสั ญ ญาการเช า ช ว งพื้ น ที่ กั บ บุ ค คลภายนอกจํ า นวน
ประมาณ 7.8 ลานบาท (2546: 9.4 ลานบาท)
31. สัญญาระยะยาว
บริษัทฯและบริษัทยอยบางแหงมีสัญญาเชาทรัพยสินระยะยาวและสัญญาอื่น ๆ กับ
บุคคลภายนอก บริษัทในประเทศ บริษัทในตางประเทศ และหนวยราชการ
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บริษัท แปซิฟก แอสแซ็ทส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (บางสวน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
หนวย:พันบาท
หมายเหตุ
สินทรัพย
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดินรอการพัฒนา
ที่ดินอาคารและอุปกรณ-สุทธิ

12
13

งบการเงินรวม
2546
2545

3,550,895

139,193
3,093,089

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2546
2545

1,102

2,461

บริษัท แปซิฟก แอสแซ็ทส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน (บางสวน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
หนวย:พันบาท
หมายเหตุ
คาใชจายอื่น
คาใชจายในการบริหาร

งบการเงินรวม
2546
2545
110,154

103,190

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2546
2545
89,985

73,406

บริษัท แปซิฟก แอสแซ็ทส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (บางสวน)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
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ฉ) ที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต
ที่ดินรอการพัฒนาในอนาคตแสดงตามราคาทุนหักดวยคาเผื่อการดอยคา(ถามี) ราคาทุน
ประกอบดวยตนทุนที่ดิน ดอกเบี้ยจายและตนทุนอื่นที่เกี่ยวของเพื่อใหไดมา ดอกเบี้ยจายที่เกิดขึ้นจะ
ถูกรวมเปนตนทุนจนถึงวันที่สินทรัพยนั้นอยูในสภาพพรอมที่จะใชงานหรือขาย ในกรณีที่ราคาตาม
บัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทจะตั้งคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยเพื่อลดราคาตาม
บัญชีใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
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ช) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ หมายถึง ที่ดิน อาคาร และสวนควบของอาคารและอุปกรณซึ่ง
กอสรางและพัฒนาแลวเสร็จและอุปกรณอื่นๆ ที่ดิน อาคารและอุปกรณสวนใหญประกอบดวย
โรงแรมที่บริหารโดยผูบริหารอิสระและอาคารสูงซึ่งมีไวใหเชา บริษัทบันทึกที่ดิน อาคารและ
อุปกรณตามราคาทุนซึ่งคํานวณจากราคาซื้อสินทรัพยทั้งที่เปนเงินสดและจํานวนเทียบเทาเงินสด
บวกคาใชจายที่เกิดขึ้นในการทําใหสินทรัพยนั้นมาอยูในสถานที่หรือในสภาพที่พรอมจะใชงานได
ตามที่ประสงค
ที่ดินแสดงในงบดุลดวยราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงในงบดุลดวยราคาทุนหักคาเสื่อม
ราคาสะสม
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ราคาตามบัญชีจะ
ถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ซึ่งคํานวณจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาด
วาจะเกิดในอนาคตจากการใชสินทรัพยอยางตอเนื่อง หรือจํานวนที่จะไดรับจากการขายสินทรัพย
หักดวยตนทุนการจําหนายสินทรัพยนั้นแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา
คาเสื่อมราคา
บริษัทคิดคาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยถาวรทุกประเภทยกเวนที่ดิน โดยวิธีเสนตรงตาม
อายุการใชงานของสินทรัพยซึ่งประมาณไวดังนี้
ตามอายุสัญญาเชาที่เหลืออยู
อาคารบนที่ดินเชา สวนปรับปรุงอาคารและสิทธิการเชา
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
30 - 40 ป
สวนควบของอาคารและอุปกรณ
20 ป
อุปกรณที่ใชในการดําเนินงานโรงแรม
วิธีสินคาคงเหลือ
เครื่องตกแตง ติดตั้งและอุปกรณอื่นๆ
5-10 ป
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บริษัทบันทึกคาเสื่อมราคาเปนคาใชจายประจําปบัญชี
เมื่อบริษัทจําหนายสินทรัพยถาวร บริษัทจะบันทึกตัดสินทรัพย และคาเสื่อมราคาสะสมของ
สินทรัพยนั้นออกจากบัญชี พรอมกับบันทึกกําไรขาดทุนจากการจําหนายในงบกําไรขาดทุน
คาใชจายในการตอเติมและปรับปรุงสินทรัพยถาวร ซึ่งมีผลทําใหราคาเปลี่ยนแทนของ
สินทรัพยนั้นเพิ่มขึ้น ถือเปนคาใชจายฝายทุน คาใชจายในการซอมแซม และบํารุงรักษาสินทรัพย
ถาวรถือเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนในงวดที่เกิด
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12 ที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2546
พันบาท
179,193
(40,000)
139,193

ที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต
หัก รายการขาดทุนจากการดอยคา
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันตนป
รายการเคลื่อนไหวระหวางป :
กลับรายการขาดทุนจากการดอยคา
จําหนายสินทรัพย
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันสิ้นป

พ.ศ. 2545
พันบาท
179,193
(40,000)
139,193

40,000
(179,193)
-

139,193

ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2545 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับบริษัท
ในประเทศไทยแหงหนึ่งโดยตกลงที่จะขายที่ดินในราคา 144.92 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2545 บริษัทยอยดังกลาว ไดรับชําระเงินมัดจําเปนจํานวน 10 ลานบาท และไดบันทึกเปนหนี้สิน
หมุนเวียนอื่นในงบการเงินรวม ในระหวางไตรมาสที่สองของป พ.ศ. 2546 บริษัทยอยดังกลาว
ไดรับชําระเงินสวนที่เหลือครบทั้งหมดจํานวน 134.92 ลานบาท และเกิดกําไรจากการขายที่ดิน(จาก
มูลคาสุทธิตามบัญชีหลังหักคาเผื่อการดอยคา)เปนจํานวนเงิน 5.7 ลานบาท
13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
งบการเงินรวม
(พันบาท)
อาคารและ สวนควบของ
อุปกรณทใี่ ชใน
สวนปรับปรุง อาคารและ เครื่องตกแตง การดําเนินงาน
งานระหวาง
ที่ดิน
อาคาร
อุปกรณ
และติดตั้ง
โรงแรม สิทธิการเชา ยานพาหนะ กอสราง
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545
ราคาทุน
156,569
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
(2,557)
ราคาตามบัญชี – สุทธิ
154,012

3,172,507
(969,901)

795,549
(315,336)

240,831
(209,202)

2,202,606

480,213

31,629

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546
ราคาตามบัญชีตน – สุทธิ
154,012
ซื้อสินทรัพย
602,396
โอนสินทรัพย
จําหนายสินทรัพย
ตัดจําหนายสินทรัพย
คาเสื่อมราคา
(254)
ราคาตามบัญชีสิ้นงวด-สุทธิ 756,154

2,202,606
7,058
4,753
(498)
(108,246)

480,213
3,097
(138)
(36,396)

31,629
7,089

(32)
(26,457)

2,105,673

446,776

12,229

รวม
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19,659

369,985
(172,072)

28,018
(22,216)

19,659

197,913

5,802

1,255 3,093,089

19,659
5,830

197,913
(15,134)

5,802
8,773

(352)
(142)
(3,113)

1,255 3,093,089
21,426 655,669
(4,753)
(854)
(7,409)
(189,600)

182,779

10,968

17,928 3,550,895

-

-

1,255 4,784,373
(1,691,284)
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(4)
(7,097)
18,388

-
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546
ราคาทุน
758,965 3,183,807
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
(2,811) (1,078,134)
ราคาตามบัญชี – สุทธิ
756,154 2,105,673

798,368
(351,592)

247,804
(235,575)

446,776

12,229

18,388

369,986
(187,207)

31,806
(20,838)

17,928 5,427,052
(1,876,157)

18,388

182,779

10,968

17,928 3,550,895

-

งบการเงินเฉพาะบริษัท
(พันบาท)
เครื่องตกแตง
และติดตั้ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี – สุทธิ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546
ราคาตามบัญชีตนป – สุทธิ
ซื้อสินทรัพย
จําหนายสินทรัพย
คาเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีสิ้นป – สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี – สุทธิ

ยานพาหนะ

รวม

9,855
(8,327)
1,528

7,613
(6,680)
933

17,468
(15,007)
2,461

1,528
225
(773)
980

933
(139)
(672)
122

2,461
225
(139)
(1,445)
1,102

10,080
(9,100)
980

6,590
(6,468)
122

16,670
(15,568)
1,102
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อสังหาริมทรัพยประเภทที่ดิน โรงแรม อาคารสูงที่มีไวใหเชาและสิทธิการเชาที่เกี่ยวของได
ถูกจํานองเปนหลักประกันเงินกูยืมของบริษัทและบริษัทในกลุม (หมายเหตุ 15)
15 เงินกูยืม
กลุมกิจการไดจํานองอสังหาริมทรัพยประเภทที่ดิน โรงแรม อาคารสูงที่มีไวใหเชาและสิทธิ
การเชาที่เกี่ยวของ (หมายเหตุ 13) และไดจํานําหุนสามัญจํานวน 25 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท
ของบริษัท ไนหาน บีช จํากัด และหุนสามัญจํานวน 0.62 ลานหุน มูลคาหุนละ 100 บาท ของบริษัท
แปซิฟค อาวันท โฮลดิ้งส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยที่กลุมกิจการถือหุนทางออม และยังไดจํานําหุน
สามัญจํานวน 8 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท ของบริษัท บานตลิ่งงาม จํากัด 72 ลานหุน มูลคาหุน
ละ 10 บาท ของบริษัท แปซิฟค เมอรริเดียน รีสอรท จํากัด และ 60 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท
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ของบริษัท แปซิฟค เอสเตท ดีเวลลอปเมนท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย (หมายเหตุ 9 และ 10) ไวเปน
หลักประกันเงินกูยืม
เงินกูยืมมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 4.1 ถึง 7.0 ตอป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 เงินกูยืมระยะยาวจํานวน 1,375 ลานบาท (พ.ศ. 2545 :
1,550 ลานบาท) ไดรวมดอกเบี้ยคางชําระจํานวน 68 ลานบาท (พ.ศ. 2545 : 95 ลานบาท) สําหรับงบ
การเงินรวม ซึ่งผูใหกูจะยกเลิกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ แตดอกเบี้ยคางชําระดังกลาวยังคง
แสดงเปนหนี้สินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
นอกจากนี้ กลุมกิจการยังคงมีภาระผูกพันในสวนเพิ่มของดอกเบี้ยคางชําระจํานวน 87 ลาน
บาท จากการผิดนัดชําระหนี้เงินตนกับธนาคารและสถาบันการเงิน ซึ่งสวนเพิ่มของดอกเบี้ยคาง
ชําระจะถูกยกเลิกเมื่อกลุมกิจการปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาปรับโครงสราง
หนี้
27 ภาระผูกพันดานการลงทุนในสินทรัพยถาวร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 กลุมกิจการมีภาระผูกพันเกีย่ วกับการปรับปรุงอาคารและ
โครงการตางๆ เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 32.99 ลานบาท (พ.ศ. 2545 : 25.25 ลานบาท)
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บริษัท แปซิฟก แอสแซ็ทส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (บางสวน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
หนวย:บาท
หมายเหตุ
สินทรัพย
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดินอาคารและอุปกรณ-สุทธิ
ที่ดินรอการพัฒนา

11

งบการเงินรวม
2547
2546

2,646,659,105
602,396,286

2,765,719,364
602,396,286

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2547
2546

1,367,132
-

1,102,030
-

บริษัท แปซิฟก แอสแซ็ทส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน (บางสวน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
หนวย:พันบาท
หมายเหตุ
คาใชจายอื่น
คาใชจายในการบริหาร

งบการเงินรวม
2547
2546
110,154,000

103,190,000

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2547
2546
89,985,000

73,406,000

บริษัท แปซิฟก แอสแซ็ทส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (บางสวน)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
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3. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
งบการเงินนี้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ประกาศโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย และเปนไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
นโยบายการบัญชีที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยโดยสรุปมีดังตอไป
3.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงตามราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสม
คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุ
การใชงานโดยประมาณของสินทรัพยนั้น ๆ ดังตอไปนี:้ -
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อาคารบนที่ดินเชาและสวนปรับปรุงอาคาร
ตามอายุสัญญาเชาที่เหลืออยู
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
30 - 40 ป
สวนควบของอาคารและอุปกรณ
20 ป
อุปกรณที่ใชในการดําเนินงานโรงแรม
วิธีสินคาคงเหลือ
เครื่องตกแตง ติดตั้ง และอุปกรณอื่น
5 - 10 ป
ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและงานระหวางกอสราง
3.7 ที่ดินรอการพัฒนา
ที่ดินรอการพัฒนาแสดงตามราคาทุนหักดวยคาเผื่อการดอยคา (ถามี) ราคาทุนประกอบดวย
ตนทุนที่ดินและตนทุนอื่นทีเ่ กี่ยวของ
11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
เครื่องตกแตง
ยานพาหนะ
รวม
และติดตั้ง
ราคาทุน
31 ธันวาคม 2546
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย
31 ธันวาคม 2547
คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2546
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย
31 ธันวาคม 2547
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2546

10,079,965
1,141,551
(226,291)
10,995,225

6,590,016
6,590,016

16,669,981
1,141,551
(226,291)
17,585,241

9,099,632
596,007
(67,541)
9,628,098

6,468,319
121,692
6,590,011

15,567,951
717,699
(67,541)
16,218,109
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31 ธันวาคม 2547

คาเสื่อมราคาซึ่งรวมอยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป
2546
2547

1,367,127

5

1,367,132

1,445,585

717,699

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม

ที่ดิน
ราคาทุน
31 ธันวาคม 2546
รายการปรับปรุง/จัดประเภท

ซื้อเพิ่ม
จําหนาย
โอนเขา/(โอนออก)
31 ธันวาคม 2547

149,309,597
149,309,597

สวนปรับปรุง
ที่ดิน
7,259,403
(429)
7,258,974

อาคารและ
สิ่งปรับปรุง
อาคาร
3,183,806,249
(90,309,635)
20,598,171
16,981,748
3,131,076,533

สวนควบของ
อาคารและ
อุปกรณ
798,368,181
(56,704,702)
9,453,023
751,116,502

เครื่องตกแตง
และติดตัง้
247,804,467
32,111,278
13,311,174
(226,292)
293,000,627

อุปกรณที่ใช
ในการดําเนินงาน
โรงแรม
18,388,954
1,245,275
9,032,720
(8,809,848)
19,857,101

ยานพาหนะ
31,805,952
(1,786,145)
5,430,146
(402,828)
35,047,125

งานระหวาง
กอสราง
17,927,314
5,339,895
(16,981,748)
6,285,461

รวม
4,454,670,117
(115,444,358)
63,165,129
(9,438,968)
4,392,951,920
(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม

ที่ดิน
คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2546
รายการปรับปรุง/จัดประเภท
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่
จําหนาย
31 ธันวาคม 2547

สวนปรับปรุง
ที่ดิน

อาคารและ
สิ่งปรับปรุง
อาคาร

สวนควบของ
อาคารและ
อุปกรณ

เครื่องตกแตง
และติดตั้ง

อุปกรณที่ใช
ในการดําเนินงาน
โรงแรม

ยานพาหนะ

งานระหวาง
กอสราง

รวม

-

2,811,060
144,663
254,000
-

1,078,135,098
(138,872,205)
108,899,074
-

351,591,383
50,117,678
35,129,590
-

235,574,623
(25,800,957)
25,615,176
(67,541)

-

20,838,589
(888,972)
3,239,011
(427,455)

-

1,688,950,753
(115,299,793)
173,136,851
(494,996)

-

3,209,723

1,048,161,967

436,838,651

235,321,301

-

22,761,173

-

1,746,292,815

มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2546

149,309,597

4,448,343

2,105,671,151

446,776,798

12,229,844

18,388,954

10,967,363

17,927,314

2,765,719,364

31 ธันวาคม 2547

149,309,597

4,049,251

2,082,914,566

314,277,851

57,679,326

19,857,101

12,285,952

6,285,461

2,646,659,105
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คาเสื่อมราคาซึ่งรวมอยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป
ป 2546

174,465,794

ป 2547

173,136,851
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคา
เสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู ราคาทุนกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมี
จํานวนเงิน 286 ลานบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 15 ลานบาท)
อสังหาริมทรัพยประเภททีด่ ิน โรงแรมและอาคารใหเชาไดถูกจํานองเปนหลักประกันเงิน
กูยืมของบริษทั ฯและบริษัทยอย
13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยมื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดินและจํานําหุนสามัญ
ของบริษัทยอยและค้ําประกันโดยบริษัทฯ
14. เงินกูยืมระยะยาว
บริษัทฯและบริษัทยอยไดจํานองอสังหาริมทรัพยประเภทที่ดิน โรงแรมและอาคารใหเชา
และสิทธิการเชาที่เกี่ยวของ และไดจํานําหุนสามัญของบริษัทยอยเพื่อเปนหลักประกันเงินกูยืม
19. ภาระผูกพัน
รายจายฝายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการปรับปรุงอาคาร
และโครงการตาง ๆ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 2 ลานบาท (2546: 54 ลานบาท)
สัญญาเชาดําเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชา
ดําเนินงานคงเหลือเปนจํานวนเงินประมาณ 153 ลานบาท
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บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (บางสวน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
หนวย:บาท
หมายเหตุ
สินทรัพย
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดินและโครงการระหวางการพัฒนา
ที่ดินอาคารและอุปกรณ-สุทธิ

12
13

งบการเงินรวม
2546
2545

140,497,256

117,129,116

7,349,696,454 5,438,492,353

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2546
2545

-

-

489,858,219

498,079,343

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน (บางสวน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
หนวย:บาท
หมายเหตุ
คาใชจายอื่น
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

งบการเงินรวม
2546
2545
662,189,414

411,046,976

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2546
2545
45,363,483

43,970,794

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (บางสวน)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
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นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
2.13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณรับรูเมื่อเริ่มแรกตามราคาทุน
คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรง เพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพยแตละชนิด ตาม
อายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยดังตอไปนี้ ยกเวนที่ดินซึ่งมีอายุการใชงานไมจํากัด
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อาคารและอุปกรณประกอบ
สวนปรับปรุงอาคารและสินทรัพยเชา
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องตกแตง ติดตั้งและอุปกรณสํานักงาน
อุปกรณอื่น
ยานพาหนะ

อายุสัญญาเชา 10 ป 20 ป 30 ป และ 40ป
อายุสัญญาเชาและ 10 ป
5-15 ป
5 ป, 10 ป และ 15 ป
5 ป และ 10 ป
5 ป

เครื่องใชในการดําเนินธุรกิจโรงแรมที่ซื้อมากอนป พ.ศ. 2543 แสดงในราคาทุนสุทธิ
หลังจากหักคาเสื่อมราคาสะสมที่เหมาะสมแลว สวนที่ซื้อเพิ่มเติมตั้งแตป พ.ศ. 2543 เปนตนไปจะ
ถือเปนเครื่องใชในโรงแรมและถือเปนคาใชจายทันทีเมื่อมีการเบิกใช
เมื่อมีการซื้ออุปกรณในการดําเนินงานและเครื่องใชในครัวของธุรกิจภัตตาคารอาหารจะ
แสดงดวยราคาทุน โดยที่ยังไมมีการคิดคาเสื่อมราคาจนกระทั่งเมื่อมีการเบิกครั้งแรกเพื่อใชใน
ภัตตาคาร โดยจะคิดคาเสื่อมราคาตามวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน เปนระยะเวลา 5 ป นับจากวันที่
เริ่มใชครั้งแรก การเบิกใชครั้งตอไปเพื่อการเปลี่ยนแทนจะถือเปนคาใชจายทันที
ในกรณีที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนรูปแบบการตกแตงของภัตตาคาร คาใชจายที่เกิดขึ้นจะ
บันทึกเปนคาปรับปรุงอาคารหรือคาปรับปรุงสินทรัพยเชา โดยคิดคาเสื่อมราคาดวยวิธีเสนตรงดวย
อายุที่เหลือของสัญญาเชาอาคารหรือตามอายุการใชงานโดยประมาณ 3-7 ป แลวแตระยะเวลาใดจะ
สั้นกวา
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนซึ่งคํานวณจากมูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดที่คาดวาจะเกิดในอนาคตจากการใชสินทรัพยอยางตอเนื่อง หรือจํานวนที่จะไดรับ
จากการขายสินทรัพยหักดวยตนทุนจากการจําหนายสินทรัพยนั้นแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา ราคา
ตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
กําไรขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณคํานวณโดยการเปรียบเทียบจํานวนเงินที่
ไดรับจากการจําหนายกับราคาตามบัญชี และไดรวมอยูในการคํานวณกําไรจากการดําเนินงาน
ตนทุนการกูยืมของเงินกูที่ใชในการกอสรางสินทรัพยใหเสร็จสมบูรณหรือเตรียมสินทรัพย
ใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชงานไดตามประสงคไดบันทึกรวมเปนราคาทุนของสินทรัพย ตนทุน
การกูยืมประกอบดวย:
ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และจากเงินกูยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว
รวมทั้งภาษีที่เกี่ยวของ
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จํานวนตัดจําหนายของสวนลดหรือสวนเกินที่เกี่ยวกับการกูยืม
จํานวนตัดจําหนายของรายจายที่เกี่ยวกับการจัดการกูยืม
คาใชจายทางการเงินที่เกิดจากสัญญาเชาทางการเงิน
อัตราการตั้งขึ้นเปนทุนที่ใชคํานวณตนทุนการกูยืมที่รวมเปนราคาทุนของสินทรัพย คือ
อั ต ราดอกเบี้ ย ถั ว เฉลี่ ย ของยอดเงิ น กู ใ นระหว า งป ในกรณี ที่เ งิน กู ยืม เกิด ขึ้ น โดยเฉพาะเพื่ อ ซื้ อ
กอสรางหรือผลิตสินทรัพย จํานวนตนทุนการกูยืมที่รวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจะเปนตนทุน
การกูยืมที่เกิดจริงในระหวางงวดของเงินกูนั้นหักดวยรายไดที่เกิดจาก การนําเงินกูดังกลาวไปลงทุน
เปนการชั่วคราว
รายจายเกี่ยวกับการตอเติม การตออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพยใหดีขึ้น ซึ่งทําใหราคา
เปลี่ยนแทนในปจจุบันของสินทรัพยเพิ่มขึ้นอยางเปนสาระสําคัญจะรวมเปนราคาทุนของสินทรัพย
สวนคาซอมแซมและคาบํารุงรักษารับรูเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
2.14 การบัญชีสําหรับสัญญาเชาระยะยาว
กรณีที่กลุมบริษัทเปนผูเชา
สัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวน
ใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุน
ตามมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชา โดยจํานวนเงินที่ตองจายจะปนสวน
ระหวางหนี้สินและคาใชจายทางการเงินเพื่อใหไดอัตราดอกเบี้ยคงที่ตอหนี้สินคงคางอยู ภาระ
ผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะ
บันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่เกิดจากสัญญาเชาการเงินจะคิดคา
เสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยนั้น
สัญญาเชาสินทรัพยโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญตกอยู
กับผูใหเชา จะจัดเปนสัญญาเชาดําเนินงาน เงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานจะบันทึกในงบ
กําไรขาดทุนโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชานั้น
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชนเบี้ยปรับที่
ตองจายใหแกผูใหเชา จะบันทึกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
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13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ

ที่ดินและสวน
ปรับปรุงที่ดิน

สิทธิการเชา

อาคารและ
อุปกรณ

งบการเงินรวม (บาท)
เครื่องตกแตง
สวนปรับปรุง ติดตั้งและอุปกรณ
อาคาร
สํานักงาน
อุปกรณอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545
ราคาทุน
หัก : คาเสื่อมราคาสะสม

334,924,029 860,727,172 4,949,209,627
(80,062,697) (394,402,431) (1,517,204,742)

101,327,626
(15,058,160)

ราคาตามบัญชี – สุทธิ

254,861,332

466,324,741

3,432,004,885

86,269,466

749,839,944

1,417,597,581 365,702,029
(667,757,637) (203,796,943)

ยานพาหนะ

233,002,499
(91,167,730)

94,759,650 8,471,214,767
(66,960) (3,032,722,414)

161,905,086

50,759,440

141,834,769

94,692,690

5,438,492,353

141,834,769

94,692,690

5,438,492,353

22,755,259
3,842,122
48,622,473 177,787,500
(8,755,525) (242,727,108)
(9,695,469)
(9,330,327)
-

1,903,966,035
648,232,284
28,558,191
(2,223,276)
(30,626,327)
(636,702,806)

185,431,180

7,349,696,454

254,861,332

466,324,741

3,432,004,885

86,269,466

749,839,944

161,905,086

50,759,440

138,287,496
11,460,780
2,417,892
(39,402,242)

564,407,503
2,459,524
23,356,685
1,012,979
(30,440,456)

92,186,758
145,480,519
192,320,506
(130,983)
(232,149,486)

543,703,274
61,390,153
9,109,178
(3,572,861)
(60,493,081)

443,615,716
168,338,271
2,752,148
29,996,676
(8,880,771)
(210,443,715)

81,036,442
22,882,031
2,449,358
22,323,242
(7,088,637)
(40,329,478)

14,131,465
9,811,033
(7,921,116)
(1,257,606)
(14,114,021)

ราคาตามบัญชีปลายป – สุทธิ

367,625,258 1,027,120,976

3,629,712,199

636,406,129

1,175,218,269

243,178,044

51,409,195

ราคาตามบัญชี – สุทธิ

รวม

113,964,554
(63,205,114)

สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2546
ราคาตามบัญชีตนป
สินทรัพยที่เพิ่มจากการลงทุนเพิ่มใน MFG
(หมายเหตุ 9, ก)
ซื้อสินทรัพย
รับโอนสินทรัพย
โอนสินทรัพย
จําหนายสินทรัพย
คาเสื่อมราคา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546
ราคาทุน
หัก : คาเสื่อมราคาสะสม

เครื่องใชใน งานระหวาง
การดําเนินงาน
กอสราง

33,595,204
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581,807,415 1,808,460,233 5,423,462,631 1,174,503,913
(214,182,157) (781,339,257) (1,793,750,432) (538,097,784)

2,763,261,131 560,834,043
(1,588,042,862) (317,655,999)

134,829,889 285,909,442
(83,420,694) (100,478,262)

33,595,204 12,766,663,901
- (5,416,967,447)
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7,349,696,454

งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)
เครื่องตกแตง
ที่ดินและสวน

อาคารและ สวนปรับปรุง

ติดตั้งและอุปกรณ

เครื่องใชใน

งานระหวาง

ยานพาหนะ การดําเนินงาน

กอสราง

รวม

ปรับปรุงที่ดิน

สิทธิการเชา

อุปกรณ

อาคาร

สํานักงาน

อุปกรณอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545
ราคาทุน
หัก : คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี – สุทธิ

9,510,983
9,510,983

18,690,531
(8,722,248)
9,968,283

491,068,752
(163,993,804)
327,074,948

15,104,830
(5,020,156)
10,084,674

202,812,714
(82,752,644)
120,060,070

-

8,081,652
(5,080,425)
3,001,227

12,211,490
(5,374,268)
6,837,222

11,541,936
11,541,936

769,022,888
(270,943,545)

สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2546
ราคาตามบัญชีตนป
ซื้อสินทรัพย
จัดประเภทใหม
จําหนายสินทรัพย
คาเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายป – สุทธิ

9,510,983
9,510,983

9,968,283
(623,018)
9,345,265

327,074,948
2,657,000
20,070,709
(22,041,805)
327,760,852

10,084,674
157,496
(612,677)
9,629,493

120,060,070
11,026,556
3,978,471
(3,038,012)
(20,870,119)
111,156,966

304,758
(6,719)
298,039

3,001,227
5,031,533
(902,796)
7,129,964

6,837,222
59,705
(87,375)
6,809,552

11,541,936
20,784,054
(24,108,885)
8,217,105

498,079,343
39,961,397
(3,038,012)
(45,144,509)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546
ราคาทุน
หัก : คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี – สุทธิ
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9,510,983
9,510,983

18,690,531
(9,345,266)
9,345,265

513,796,460
(186,035,608)
327,760,852

15,262,326
(5,632,833)
9,629,493

214,000,464
(102,843,498)
111,156,966

304,758
(6,719)
298,039

13,113,185
(5,983,221)
7,129,964

12,271,195
(5,461,643)
6,809,552

8,217,105
8,217,105
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498,079,343

489,858,219

805,167,007
(315,308,788)
489,858,219
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บริษัทยอยสองแหงดําเนินธุรกิจโรงแรมบนที่ดินเชา สัญญาเชานี้มีอายุระหวาง 30 ป โดย
จะสิ้นสุดในระหวางป พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2567 บริษัทยอยไดจดจํานองสิทธิการเชาที่ดินบางสวน
รวมทั้งสิ่งปลูกสรางเครื่องจักรและอุปกรณ เพื่อค้ําประกันวงเงินกูยืมระยะยาวที่ไดรับจากสถาบัน
การเงิน กิจการรวมคาไดจดจํานองที่ดินและอาคารของกิจการเพื่อค้ําประกันวงเงินกูยืมระยะยาวที่
ไดรับจากสถาบันการเงิน
ในเดื อ นธั น วาคม พ.ศ. 2545 บริษัทย อ ยบางแหง ได ทํ าสัญ ญาขายและเชา กลั บคืน กั บ
กองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทยและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี งบการเงินของกองทุน
รวมดังกลาวไดถูกรวมในการจัดทํางบการเงินรวมของบริษัท และของ MFG ตามลําดับ รายการขาย
และเชากลับคืนเสมือนเปนการค้ําประกันการกูยืม การแสดงที่ดินและอาคารในงบการเงินรวมจึงไม
มีการเปลี่ยนแปลงจากผลของการทําสัญญาดังกลาว
19 หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2545
บาท
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2546
บาท
บาท
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
หัก : ดอกเบี้ยรอการตัดจําหนาย

18,402,858 27,433,236
(2,159,427) (4,763,596)
16,243,431 22,669,640
(8,486,858) (6,426,701)

หัก : สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

7,756,573

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ

-

16,242,939

-

-

บริษัทยอยสามแหงไดทําสัญญาเชาการเงินกับบริษัทแหงหนึ่ง เพื่อเชารถยนตใชในการ
ดําเนินงาน และมีกําหนดการชําระคาเชาเปนรายเดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 บริษัทยอย
ดังกลาวมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาขั้นต่ําตามสัญญาเชาการเงินในแตละป ดังนี้
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ป

ลานบาท

2547
2548

8
8
16
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เฉพาะบริษัท
บริษัทไดทําสัญญาเชาที่ดินเพื่อใชเปนที่ตั้งอาคารโรงแรมของบริษัทมีกําหนดเวลาเชา 30 ป
จนถึงป พ.ศ. 2561 โดยบริษัทผูกพันที่จะจายคาเชาตามอัตรารอยละของรายไดรวมซึ่งจะปรับ
เพิ่มขึ้นในแตละปจนถึงอัตรารอยละคงที่ของรายไดรวมตอปตามที่กําหนดในสัญญาหรือตามอัตรา
คาเชาขั้นต่ําตามที่กําหนดในสัญญาแลวแตอยางใดจะสูงกวา ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 บริษัท
มีภาระผูกพันตามอัตราคาเชาขั้นต่ําตามที่กําหนดในสัญญาที่จะตองจายในอนาคตเปนจํานวนเงิน
ประมาณ 75 ลานบาท
บริษัทไดทําสัญญาเชาพื้นที่และสัญญาบริการกับบริษัทยอยแหงหนึ่งเพื่อเปดภัตตาคาร
และศูนยออกกําลังกาย ซึ่งบริษัทมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาตามสัญญาเชาพื้นที่และสัญญา
บริก ารเปน จํ า นวนเงิ น ประมาณ 17.5
ล า นบาท นอกจากนี้ บริ ษั ทยั งผู ก พัน ที่จ ะตอ งชํ า ระ
คาธรรมเนียมในการใชพื้นที่เพื่อจําหนายอาหารและเครื่องดื่มใหกับ บริษัทยอยแหงนี้ ในอัตรารอย
ละของรายไดคาอาหารและเครื่องดื่มที่บริษัทขายไดตามที่ระบุในสัญญาโดยสัญญา ตาง ๆ เหลานี้จะ
สิ้นสุดภายในป พ.ศ. 2549
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 บริษัทมีภาระผูกพันจากการทําสัญญาเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงหองพักและระบบตาง ๆ ของโรงแรม ที่ยังมิไดบันทึกเปนหนี้สินเปนจํานวนเงินประมาณ
2 ลานบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 : 2.1 ลานบาท)
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บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (บางสวน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
หนวย:บาท

สินทรัพย
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดินและโครงการระหวางพัฒนา
ที่ดินอาคารและอุปกรณ-สุทธิ

หมาย
เหตุ

งบการเงินรวม
2547
2546

12
13

151,298,689 140,497,256
10,146,918,973 7,349,696,454

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2547
2546

490,488,726

489,858,219

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน (บางสวน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
หนวย:บาท
หมายเหตุ
คาใชจายอื่น
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

งบการเงินรวม
2547
2546
919,123,711

657,843,063

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2547
2546
50,875,412

45,363,483

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (บางสวน)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
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นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
นโยบายการบัญชีที่สําคัญที่ใชในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทมี
ดังตอไปนี้
2.13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณรับรูเมื่อเริ่มแรกตามราคาทุน
คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรง เพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพยแตละชนิด ตาม
อายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยดังตอไปนี้ ยกเวนที่ดินซึ่งมีอายุการใชงานไมจํากัด
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สิทธิการเชา
สวนปรับปรุงสิทธิการเชา
อาคารและอุปกรณประกอบ
สวนปรับปรุงอาคารและสินทรัพยเชา
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องตกแตง ติดตั้งและอุปกรณสํานักงาน
อุปกรณอื่น
ยานพาหนะ

อายุสัญญาเชา
อายุสัญญาเชา
อายุสัญญาเชา 10 ป 20 ป 30 ป และ 40 ป
อายุสัญญาเชาและ 10 ป
5-15 ป
5 ป, 10 ป และ 15 ป
5 ป และ 10 ป
5 ป

เครื่องใชในการดําเนินธุรกิจโรงแรมที่ซื้อมากอนป พ.ศ. 2543 แสดงในราคาทุนสุทธิ
หลังจากหักคาเสื่อมราคาสะสมที่เหมาะสมแลว สวนที่ซื้อเพิ่มเติมตั้งแตป พ.ศ. 2543 เปนตนไปจะ
ถือเปนเครื่องใชในโรงแรมและถือเปนคาใชจายทันทีเมื่อมีการเบิกใช
เมื่อมีการซื้ออุปกรณในการดําเนินงานและเครื่องใชในครัวของธุรกิจภัตตาคารอาหารจะ
แสดงดวยราคาทุน โดยที่ยังไมมีการคิดคาเสื่อมราคาจนกระทั่งเมื่อมีการเบิกครั้งแรกเพื่อใชใน
ภัตตาคาร โดยจะคิดคาเสื่อมราคาตามวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน เปนระยะเวลา 5 ป นับจากวันที่
เริ่มใชครั้งแรก การเบิกใชครั้งตอไปเพื่อการเปลี่ยนแทนจะถือเปนคาใชจายทันที
ในกรณีที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนรูปแบบการตกแตงของภัตตาคาร คาใชจายที่เกิดขึ้นจะ
บันทึกเปนคาปรับปรุงอาคารหรือคาปรับปรุงสินทรัพยเชา โดยคิดคาเสื่อมราคาดวยวิธีเสนตรงดวย
อายุที่เหลือของสัญญาเชาอาคารหรือตามอายุการใชงานโดยประมาณ 3-7 ป แลวแตระยะเวลาใดจะ
สั้นกวา
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนซึ่งคํานวณจากมูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดที่คาดวาจะเกิดในอนาคตจากการใชสินทรัพยอยางตอเนื่อง หรือจํานวนที่จะไดรับ
จากการขายสินทรัพยหักดวยตนทุนจากการจําหนายสินทรัพยน้นั แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา ราคา
ตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
กําไรขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณคํานวณโดยการเปรียบเทียบจํานวนเงินที่
ไดรับจากการจําหนายกับราคาตามบัญชี และไดรวมอยูในการคํานวณกําไรจากการดําเนินงาน
ตนทุนการกูยืมของเงินกูที่ใชในการกอสรางสินทรัพยใหเสร็จสมบูรณหรือเตรียมสินทรัพย
ใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชงานไดตามประสงคไดบันทึกรวมเปนราคาทุนของสินทรัพย ตนทุน
การกูยืมประกอบดวย:
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ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และจากเงินกูยืมทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว รวมทั้งภาษีที่เกี่ยวของ
จํานวนตัดจําหนายของสวนลดหรือสวนเกินที่เกี่ยวกับการกูยืม
จํานวนตัดจําหนายของรายจายที่เกี่ยวกับการจัดการกูยืม
คาใชจายทางการเงินที่เกิดจากสัญญาเชาทางการเงิน
อัตราการตั้งขึ้นเปนทุนที่ใชคํานวณตนทุนการกูยืมที่รวมเปนราคาทุนของสินทรัพย คือ
อัต ราดอกเบี้ ย ถั ว เฉลี่ ย ของยอดเงิ น กู ใ นระหว า งป ในกรณี ที่ เ งิ น กูยื ม เกิ ด ขึ้ น โดยเฉพาะเพื่ อ ซื้ อ
กอสรางหรือผลิตสินทรัพย จํานวนตนทุนการกูยืมที่รวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจะเปนตนทุน
การกูยืมที่เกิดจริงในระหวางงวดของเงินกูนั้นหักดวยรายไดที่เกิดจาก การนําเงินกูดังกลาวไปลงทุน
เปนการชั่วคราว
การซอมแซมและบํารุงรักษา จะรับรูในงบกําไรขาดทุนในระหวางงวดบัญชีที่เกิดรายการ
ขึ้น ตนทุนของการปรับปรุงใหดีขึ้นอยางสําคัญจะถูกรวมไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยเมื่อมี
ความเปนไปไดคอนขางแนที่ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่บริษัทจะไดรับจากสินทรัพยนั้น
เพิ่มขึ้นจากมาตรฐานการปฏิบัติงานดั้งเดิมของสินทรัพยที่เคยประเมินไวตั้งแตตนเมื่อไดมาซึ่ง
สินทรัพยดังกลาว การปรับปรุงหลักจะถูกตัดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนที่เหลืออยู
ของสินทรัพยที่เกี่ยวของ คาซอมแซมและคาบํารุรักษารับรูเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่
เกิดขึ้น
2.14 การบัญชีสําหรับสัญญาเชาระยะยาว
กรณีที่กลุมบริษัทเปนผูเชา
สัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวน
ใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุน
ตามมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชา โดยจํานวนเงินที่ตองจายจะปนสวน
ระหวางหนี้สินและคาใชจายทางการเงินเพื่อใหไดอัตราดอกเบี้ยคงที่ตอหนี้สินคงคางอยู ภาระ
ผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะ
บันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่เกิดจากสัญญาเชาการเงินจะคิดคา
เสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยนั้น
สัญญาเชาสินทรัพยโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญตกอยู
กับผูใหเชา จะจัดเปนสัญญาเชาดําเนินงาน เงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานจะบันทึกในงบ
กําไรขาดทุนโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชานั้น
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คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชนเบี้ยปรับที่
ตองจายใหแกผูใหเชา จะบันทึกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
12 ที่ดินและโครงการระหวางการพัฒนา
ที่ดินและโครงการระหวางการพัฒนาแสดงที่ราคาทุนของโครงการตางๆ โดยมีบริษัทยอย
ดังตอไปนี้เปนเจาของ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546
บาท
บาท
กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท พร็อพเพอรตี้ ฟนด
บริษัท สมุย วิลเลจ จํากัด
บริษัท สมุย รีซอรท แอนด สปา จํากัด
รวมที่ดินและโครงการระหวางการพัฒนา

93,264,803 93,264,803
58,033,886 41,772,470
5,459,983
151,298,689 140,497,256
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
งบการเงินรวม (บาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546
ราคาทุน
หัก : คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

อาคารและ
อุปกรณ
ประกอบ

ที่ดินและสวน
ปรับปรุงที่ดิน

สิทธิการเชา

581,807,415
(214,182,157)

1,808,460,233 5,423,462,631
(781,339,257) (1,793,750,432)

สวนปรับปรุง
อาคารและ
สิทธิการเชา

1,174,503,913
(538,097,784)

เครื่องตกแตง
ติดตั้งและอุปกรณ
สํานักงาน

อุปกรณอื่น

2,763,261,131 560,834,043
(1,588,042,862) (317,655,999)

ยานพาหนะ

เครื่องใชใน งานระหวาง
การดําเนินงาน
กอสราง

134,829,889 285,909,442
(83,420,694) (100,478,262)

รวม

33,595,204 12,766,663,901
- (5,416,967,447)

367,625,258

1,027,120,976

3,629,712,199

636,406,129

1,175,218,269

243,178,044

51,409,195

185,431,180

33,595,204

7,349,696,454

367,625,258

1,027,120,976

3,629,712,199

636,406,129

1,175,218,269

243,178,044

51,409,195

185,431,180

33,595,204

7,349,696,454

5,489,877

14,939,235

1,754,611,593

17,168,167
33,364
53,328,716 302,499,961
(74,860,169) (200,207,572)
(23,707,313) (1,402,304)
(3,116,382)
10,534,030
(9,987,414)
-

850,350,069
687,403,617
(56,800,516)
(30,971,652)
510,541,445
(897,786,309)
(20,125,728)

สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2547
ราคาตามบัญชีตนป
สินทรัพยที่เพิ่มจากการลงทุนเพิ่มใน
RHC (หมายเหตุ 9 ก)
สินทรัพยที่เพิ่มจากการลงทุนเพิ่มใน
RGD (หมายเหตุ 9 ก)
ซื้อสินทรัพย
จัดประเภทใหม
ตัดจําหนายสินทรัพย
จําหนายสินทรัพย
โอนมาจากบัญชีอื่น
คาเสื่อมราคา
การดอยคา

-

1,060,549,693

471,015,409

42,095,707

48,967,212

65,771,864

45,782,596

120,785,442
908,832
(96,597,851)
(654,916)
126,349,714
(7,217,017)
-

5,027,368
(22,224,413)
(79,544,960)
-

604,918,726
(1,656,006)
130,424,624
(10,367,067)
(24,600)
288,418,112
(264,249,442)
-

135,754,486
212,473,800
(8,664,409)
(10,148)
33,678,746
(145,193,888)
-

99,186,640
135,738,589
(102,849,395)
(6,179,482)
(7,237,732)
51,078,873
(295,803,879)
-

42,244,529
145,798,688
(7,805,024)
(5,929,302)
(77,045,219)
(20,125,728)

8,257,730
13,557,142
8,042,288
1,979,999
(14,653,488)
481,970
(18,744,490)
-

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ

511,199,462

1,990,928,664

4,848,191,955

906,540,423

1,098,119,095

386,087,852

96,112,942
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10,146,918,973

งบการเงินรวม (บาท)
ที่ดินและสวน
ปรับปรุงที่ดิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547

สิทธิการเชา

อาคารและ
อุปกรณ

สวนปรับปรุง
อาคารและ

เครื่องตกแตง
ติดตั้งและอุปกรณ

ประกอบ

สิทธิการเชา

สํานักงาน

ราคาทุน
หัก : คาเสื่อมราคาสะสม
คาเผื่อการดอยคา

605,346,386
(94,146,924) 3,053,528,029 7,324,574,026 1,928,472,940
- (1,062,599,365) (2,476,382,071) (1,021,932,517)

ราคาตามบัญชี – สุทธิ

511,199,462

-

-

อุปกรณอื่น

ยานพาหนะ

เครื่องใชใน

งานระหวาง

การดําเนินงาน

กอสราง

3,088,597,518 1,250,757,541 234,171,528 272,909,058
(1,990,478,423) (844,543,961) (138,058,586) (112,628,366)

-

-

(20,125,728)

-

รวม

149,457,888 17,907,814,914
- (7,740,770,213)

-

-

(20,125,728)

งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)
ที่ดินและสวน
ปรับปรุงที่ดิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546
ราคาทุน
หัก : คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี – สุทธิ

สิทธิการเชา

อาคารและ

สวนปรับปรุง

เครื่องตกแตง

อุปกรณ

อาคารและ

ติดตั้งและอุปกรณ

ประกอบ

สิทธิการเชา

สํานักงาน

เครื่องใชใน
อุปกรณอื่น

ยานพาหนะ การดําเนินงาน

งานระหวาง
กอสราง

9,510,983
9,510,983

18,690,531
(9,345,266)
9,345,265

513,796,460
(186,035,608)
327,760,852

15,262,326
(5,632,833)
9,629,493

214,000,464
(102,843,498)
111,156,966

304,758
(6,719)
298,039

13,113,185
(5,983,221)
7,129,964

12,271,195
(5,461,643)
6,809,552

8,217,105
8,217,105

805,167,007
(315,308,788)
489,858,219

9,510,983
-

9,345,265
-

327,760,852
246,950
12,662,708

9,629,493
-

111,156,966
5,440,883
8,225,451

298,039
590,261
-

7,129,964
747,000
7,200,000

6,809,552
650,650
-

8,217,105
46,102,536
(28,088,159)

489,858,219
53,778,280
-
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สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2547
ราคาตามบัญชีตนป
ซื้อสินทรัพย
จัดประเภทใหม

รวม
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จําหนายสินทรัพย
คาเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายป – สุทธิ

9,510,983

(623,472)
8,721,793

(23,339,318)
317,331,192

(879,928)
8,749,565

(2,272,361)
(24,298,510)
98,252,429

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547
ราคาทุน
หัก : คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี – สุทธิ

9,510,983
9,510,983

18,690,531
(9,968,738)
8,721,793

526,505,308
(209,174,116)
317,331,192

15,262,326
(6,512,761)
8,749,565

217,156,979
(118,904,550)
98,252,429

(138,667)
749,633

(2,237,215)
12,839,749

641,698
8,101,900

26,231,482

(2,272,361)
(50,875,412)
490,488,726

895,019 25,860,185
(145,386) (13,020,436)
749,633 12,839,749

12,921,845
(4,819,945)
8,101,900

26,231,482
26,231,482

853,034,658
(362,545,932)
490,488,726
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บริษัทยอยแหงหนึ่งซึ่งดําเนินธุรกิจโรงแรมบนที่ดินเชา ไดจดจํานองสิทธิการเชาที่ดิน
บางสวนรวมทั้งสิ่งปลูกสราง เครื่องจักรและอุปกรณ เพื่อค้ําประกันวงเงินกูยืมระยะยาวที่ไดรับจาก
สถาบันการเงิน และบริษัทยอยอีกแหงหนึ่งไดจดจํานองที่ดินและอาคารของบริษัท เพื่อค้ําประกัน
วงเงินกูยืมระยะยาวที่ไดรับจากสถาบันการเงิน
ในระหวางป พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2546 บริษัทยอยบางแหงไดทําสัญญาขายฝากและเชา
กลับคืนกับกองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทยและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี การขาย
ฝากดังกลาวมีเงื่อนไขใหบริษัทยอยไถถอนคืนไดภายในระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา โดยบริษัท
ยอยไดรับสิทธิในการเชาและซื้อคืนเปนอันดับแรก งบการเงินของกองทุนรวมดังกลาวไดถูกรวมใน
การจัดทํางบการเงินรวมของบริษัทและของ MFG รายการขายฝากและเชากลับคืนเสมือนเปนการ
ค้ําประกันการกูยืม การแสดงที่ดินและอาคารในงบการเงินรวมจึงไมเปลี่ยนแปลงจากผล ของการ
ทําสัญญาดังกลาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 บริษัทยอยไดนําสินทรัพยซึ่งมีมูลคาตามบัญชีจํานวน 361
ลานบาท ไปค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาว
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
ลานบาท
ลานบาท
ภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อสินทรัพย ณ วันที่
65.4
1.1
31 ธันวาคม พ.ศ. 2547
ภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อสินทรัพย ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2546

40.8

2.0

1.
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 บริษัทยอยตางๆ มีภาระผูกพันจากการทํา
สัญญาเกี่ยวกับการกอสรางโรงแรมที่ยังมิไดบันทึกเปนหนี้สินเปนจํานวนเงินประมาณ 64.3 ลาน
บาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 : 38.8 ลานบาท)
2.
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 บริษัทมีภาระผูกพันจากการทําสัญญา
เกี่ยวกับการปรับปรุงหองพักและระบบตางๆ ของโรงแรม ที่ยังมิไดบันทึกเปนหนี้สินเปนจํานวน
เงินประมาณ 1.1 ลานบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 : 2.0 ลานบาท)
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หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2547
บาท
บาท
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
หัก : ดอกเบี้ยรอการตัดจําหนาย

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2546
บาท
บาท

55,763,907 18,402,858
(4,999,493) (2,159,427)
50,764,414 16,243,431
(14,888,590) (8,486,858)
35,875,824 7,756,573

หัก : สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ

-

-

บริษัทยอยสามแหงไดทําสัญญาเชาการเงินกับบริษัทลีสซิ่ง เพื่อเชารถยนตใชในการ
ดําเนินงาน และมีกําหนดการชําระคาเชาเปนรายเดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 บริษัทยอย
ดังกลาวมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาขั้นต่ําตามสัญญาเชาการเงินในแตละป ดังนี้
ป

ลานบาท

พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2556

18.8
37.0
55.8

30 ภาระผูกพัน
เฉพาะบริษัท
บริษัทไดทําสัญญาเชาที่ดินเพื่อใชเปนที่ตั้งอาคารโรงแรมของบริษัทมีกําหนดเวลาเชา 30
ป จนถึงป พ.ศ. 2561 โดยบริษัทผูกพันที่จะจายคาเชาตามอัตรารอยละของรายไดรวมซึ่งจะปรับ
เพิ่มขึ้นในแตละปจนถึงอัตรารอยละคงที่ของรายไดรวมตอปตามที่กําหนดในสัญญาหรือตามอัตรา
คาเชาขั้นต่ําตามที่กําหนดในสัญญาแลวแตอยางใด จะสูงกวา ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 บริษัท
มีภาระผูกพันตามอัตราคาเชาขั้นต่ําตามที่กําหนดในสัญญาที่จะตองจายในอนาคตเปนจํานวนเงิน
ประมาณ 70 ลานบาท
บริษัทไดทําสัญญาเชาพื้นที่และสัญญาบริการกับบริษัทยอยแหงหนึ่งเพื่อเปดภัตตาคาร
และศูนยออกกําลังกาย ซึ่งบริษัทมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาตามสัญญาเชาพื้นที่และสัญญา
บริ ก ารเป น จํ า นวนเงิ น ประมาณ 9.7
ล า นบาท นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั ง ผู ก พั น ที่ จ ะต อ งชํ า ระ
คาธรรมเนียมในการใชพื้นที่เพื่อจําหนายอาหารและเครื่องดื่มใหกับบริษัทยอยแหงนี้ ในอัตรารอย
ละของรายไดคาอาหารและเครื่องดื่มที่บริษัทขายไดตามที่ระบุในสัญญาโดยสัญญาตาง ๆ เหลานี้จะ
สิ้นสุดภายในป พ.ศ. 2549
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บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (บางสวน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
หนวย:บาท

สินทรัพย
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดินอาคารและอุปกรณ-สุทธิ
ที่ดินรอการพัฒนา

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2546
2545

13
13

6,334,303,261 6,474,193,692
658,266,855 658,506,916

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2546
2545

684,147,887
-

698,189,437
-

บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน (บางสวน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
หนวย:บาท
หมายเหตุ
คาใชจายอื่น
คาเสื่อมราคา

งบการเงินรวม
2546
2545
231,478,641

232,522,672

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2546
2545
35,003,553

35,552,314

บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (บางสวน)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
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3. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ประกาศโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย และเปนไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
นโยบายการบัญชีที่สําคัญของบริษัทฯ และบริษัทยอยโดยสรุปมีดังตอไปนี้ :3.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ก) สินทรัพยประเภทโรงแรม
สินทรัพยประเภทโรงแรมซึ่งประกอบดวย ที่ดิน อาคาร เครื่องตกแตง
ติดตั้งและอุปกรณของอาคาร ซึ่งประกอบกันในการดําเนินงานของกิจการโรงแรมแสดงตามราคา
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ทุนหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม โดยบริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกมูลคาเริ่มแรกของที่ดิน อาคาร
เครื่องตกแตง ติดตั้งและอุปกรณของอาคาร ซึ่งประกอบกันในการดําเนินงานของกิจการโรงแรมใน
ราคาทุ น ณ วัน ที่ไ ด สิน ทรัพ ย มา อยางไรก็ ตาม หลัง จากนั้น ไดจัด ใหมีการประเมินราคาโดยผู
ประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพยดังกลาวในราคาที่ตีใหม ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายที่จะใหผู
ประเมินราคาอิสระประเมินราคาสินทรัพยดังกลาวทุกๆ 3 ป และในระหวางระยะเวลา 3 ปนี้ หากมี
ปจจัยอื่นใดที่มีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตอมูลคาสินทรัพย บริษัทจะใหมีการประเมินราคาใหม
โดยผูประเมินราคาอิสระในปนั้น ๆ
ข) สินทรัพยถาวรอื่น/ที่ดินรอการพัฒนา
สินทรัพยถาวรอื่น นอกเหนือจากสินทรัพยประเภทโรงแรม แสดงตามราคา
ทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสม ยกเวนที่ดินและที่ดินรอการพัฒนาซึ่งแสดงตามราคาประเมินใหม
โดยผูประเมินราคาอิสระ บริษัทมีนโยบายที่จะใหผูประเมินราคาอิสระประเมินราคาที่ดินทุก ๆ 3 ป
และในระหวางระยะเวลา 3 ปนี้ หากมีปจจัยอื่นใดที่มีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตอมูลคาที่ดิน
บริษัทจะใหมีการประเมินราคาใหมโดยผูประเมินราคาอิสระในปนั้น
บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกสวนตางซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพย
ดังตอไปนี:้ บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพยที่เพิ่มขึ้นจากการ
ตีราคาใหมในบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” ในสวนของผูถือหุนในงบดุล สวนได
เสียของบริษัทฯในสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยของบริษัทยอยสุทธิตามสัดสวนที่บริษัทฯ
ถือหุนในบริษัทยอยแสดงไวภายใตหัวขอ “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” ในสวนของผูถือ
หุนในงบดุลเชนกัน อยางไรก็ตาม หากสินทรัพยนั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษัทฯและบริษัท
ยอยไดรับรูราคาที่ลดลงเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนแลว สวนที่เพิ่มจากการตีราคาใหมนี้จะถูก
รับรูเปนรายไดไมเกินจํานวนที่เคยลดลง ซึ่งไดรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนปกอนแลว
บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูราคาตามบัญชีของสินทรัพยที่ลดลงจากการตี
ราคาใหมเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน อยางไรก็ตาม หากสินทรัพยนั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้น
และยังมียอดคงคางของบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” อยูในสวนของผูถือหุน สวนที่
ลดลงจากการตีราคาใหมจะถูกนําไปหักออกจาก “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” ไมเกิน
จํานวนซึ่งเคยตีราคาเพิ่มขึ้นของสินทรัพยชนิดเดียวกัน และสวนที่เกินจะรับรูเปนคาใชจายในงบ
กําไรขาดทุน
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3.9 คาเสื่อมราคา

คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนหรือราคาที่ตีใหมของ
สินทรัพยโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยนั้น ๆ ดังตอไปนี้: อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
10 - 50
ป
เครื่องตกแตง ติดตั้ง และอุปกรณ
5 - 15
ป
อุปกรณดําเนินงานและอุปกรณสํานักงาน
3 - 10
ป
สนามกอลฟ
5 - 10
ป
ยานพาหนะ
5
ป
ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและงานระหวางกอสราง
คา เสื่ อ มราคาของสิ น ทรั พ ย ที่ มี ก ารตี ร าคาเพิ่ ม ขึ้ น /ลดลงคํ า นวณจากราคาของ
สินทรัพยที่ตีใหมโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานที่เหลืออยู คาเสื่อมราคาของสินทรัพยถาวร
ไดรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
จํานวนตัดจําหนายของสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยจะเทากับผลตางของ
คาเสื่อมราคาที่คํานวณจากราคาตามบัญชีที่ตีใหมกับที่คํานวณจากราคาทุนเดิม และโอนจํานวนตัด
จําหนายดังกลาวไปยังงบกําไรขาดทุน
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งบการเงินรวม

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม
31 ธันวาคม 2545
ซื้อเพิ่ม
ราคาที่ตีใหมระหวางป
โอนกลับสวนเกินทุน
โอนเขา/ปรับปรุง
จําหนาย
โอนออก/ปรับปรุง
31 ธันวาคม 2546
คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2545
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคา-สวนที่ตี
ใหม
โอน/ปรับปรุง
คาเสื่อมราคา-จําหนาย
31 ธันวาคม 2546
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2546
31 ธันวาคม 2545
คาเสื่อมราคาในงบ
กําไรขาดทุน
2546
2545
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2546
31 ธันวาคม 2545

(หนวย:บาท)
อาคาร

สวน
ปรับปรุ
งที่ดิน

2,397,395,043
213,606

45,000

48,687,001
(8,867,421)
2,437,428,229
481,201,132
42,782,781
6,072,392

530,056,305
1,907,731,924
1,916,193,911

45,000
45,000

45,000

สินทรัพยซึ่งแสดงตามราคาที่ตีใหม
สินทรัพยประเภทโรงแรม
เครื่องตกแตง
อุปกรณ
รวม
ดําเนินงาน

2,326,521,991
22,604,786

116,028,469
2,962,699

4,839,990,503
25,781,091

52,661,058
(4,274,876)
(21,557,005)
2,375,955,954

26,539,121
(18,211,331)
127,318,958

127,887,180
(4,274,876)
(48,635,757)
4,940,748,141

1,511,840,598
141,734,534
41,354,564

76,319,365
9,417,495
(389,403)

2,069,406,095
193,934,810
47,037,553

13,778,765
(4,272,892)
1,704,435,599

(7,425,246)
77,922,211

6,353,549
(4,272,892)
2,312,459,115

671,520,355
814,681,393

49,396,747
39,709,104

2,628,289,026
2,770,584,408

สินทรัพยซึ่งแสดงตามราคาทุน
ที่ดินและสวน
ปรับปรุงที่ดิน

รวม

3,463,288,054
39,018,177
3,249,530
(41,229,371)

8,303,278,557
64,799,268
3,249,530
(41,229,371)
127,887,180
(4,274,876)
(53,661,887)
8,400,048,401

111,878,412

282,745,666

2,092,431,888
193,934,810
47,037,553

22,882,350
1,707,719
1,648,906

282,745,663

(5,026,130)
3,459,300,260
23,025,793

อาคารและ
หอพักพนักงาน

108,359,479
3,518,933

สนามกอลฟ

เครื่องตกแตง

282,745,666

276,964,617
13,239,472

งานตกแตง
ภายนอก

14,132,611

รวม
ยานพาหนะ

งานระหวาง
กอสราง

106,004,509
3,231,813

รวม

17,910,869
94,192,941

806,117,751
114,183,159

5,371,823

5,374,374
(5,114,190)
(81,518,887)
839,042,207

9,109,396,308
178,982,427
3,249,530
(41,229,371)
133,261,554
(9,389,066)
(135,180,774)
9,239,090,608

2,551
(21,978)
(7,473,479)
282,711,183

14,132,611

(5,092,212)
(2,348,000)
101,796,110

170,658,946
25,231,862

4,119,592
753,180

62,364,177
9,851,070

542,770,728
37,543,831
1,648,906

2,635,202,616
231,478,641
48,686,459

4,872,772

(1,348,000)
(4,141,522)
66,725,725

(8,512,831)
(4,148,195)
569,302,439

(2,159,282)
(8,421,087)
2,904,787,347

9,259,839
10,013,019

35,070,385
43,640,332

269,739,768
263,347,023

6,334,303,261
6,474,193,692

23,025,793

6,353,549
(4,272,892)
2,335,484,908

26,238,975

282,745,663

(7,164,831)
(6,673)
188,719,304

3,436,274,467
3,440,262,261

6,064,563,493
6,210,846,669

85,639,437
85,477,129

3
3

93,991,879
106,305,671

(71,697,408)
45,778,225

45,778,225
17,910,869

231,478,641
232,522,672
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2,183,947,773
2,279,205,601

1,848,438,090
1,814,446,043

4,032,385,863
4,093,651,644

Copyright  by Chiang Mai University

All rights reserved

271,388,674
263,347,023

4,303,774,537
4,356,998,667

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

(หนวย:บาท)

อาคาร

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม
31 ธันวาคม 2545
ซื้อเพิ่ม
ราคาที่ตีใหมระหวางป
โอนกลับสวนเกินทุน
โอนเขา/ปรับปรุง
จําหนาย
31 ธันวาคม 2546
คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2545
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคา-สวนที่ตีใหม
โอน/ปรับปรุง
คาเสื่อมราคา-จําหนาย
31 ธันวาคม 2546
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2546
31 ธันวาคม 2545
คาเสื่อมราคาในงบกําไรขาดทุน
2546
2545
กรณีแสดงดวยราคาทุน
31 ธันวาคม 2546
31 ธันวาคม 2545

382,198,320
213,606

382,411,926

สินทรัพยซึ่งแสดงตามราคาที่ตีใหม
สินทรัพยประเภทโรงแรม
เครื่องตกแตง
อุปกรณ
รวม
ติดตั้งและ
สํานักงาน
อุปกรณ

สินทรัพยซึ่งแสดงตามราคาทุน
ที่ดินและสวน
ปรับปรุงที่ดิน

รวม

หอพักพนักงาน

456,758,740

24,132,964
(211,239)
480,680,465

135,652,473
3,710,506
3,885,954

336,487,169
21,305,096
19,727,612
5,235,307

143,248,933

382,755,184

239,162,993
246,545,847

97,925,281
120,271,571

52,679,815
182,213

891,636,875
395,819

1,772,877
(16,600,330)

25,905,841
(16,811,569)

38,034,575

901,126,966

31,487,921
3,936,661
(389,403)
(5,238,388)

275,908,580
22,469,171
4,150,829

1,167,545,455
22,864,990
4,150,826
25,905,841
(16,811,569)

53,010,849

302,528,580

1,203,655,546

53,010,849

503,627,563
28,952,263
23,224,163
(3,801)

23,025,793

526,653,356
28,952,263
23,224,163
(3,081)

12,665,283
2,077,546

29,796,791

555,800,908

23,025,793

578,826,701

14,742,829

8,237,784
21,191,894

345,326,058
388,009,312

279,502,787
252,882,787

624,818,845
640,892,099

38,268,020
40,345,566

อุปกรณ
สํานักงาน

25,161,759
2,029,508

ยานพาหนะ

7,067,504
1,000,000

งานระหวาง
กอสราง

รวม

3,650,296
14,153,063

88,890,408
17,182,571

3,040,161
(12,108,919)

3,040,161
(12,134,433)
(859,364)
96,119,343

1,256,435,863
40,047,561
4,150,829
28,946,002
(28,946,002)
(859,364)
1,299,774,889

(25,514)
(21,978)
27,143,775

(837,386)
7,230,118

13,179,570
3,358,270

5,748,217
615,474

31,593,070
6,051,290

(6,673)
16,531,167

(837,386)
5,526,305

(844,059)
36,800,301

558,246,426
35,003,553
23,224,163
(3,081)
(844,059)
615,627,002

10,612,608
11,682,189

1,703,813
1,319,287

59,319,042
57,297,338

684,147,887
698,189,437

8,734,601

8,734,601
3,650,296

35,003,553
35,552,314
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192,914,358
212,373,449

69,102,776
46,633,605

262,017,134
259,007,054
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59,319,042
57,297,338

321,336,176
316,304,392
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บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (บางสวน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
หนวย:บาท

สินทรัพย
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดินอาคารและอุปกรณ-สุทธิ
ที่ดินรอการพัฒนา

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2547
2546

13
13

6,647,517,339 6,327,808,513
700,335,000 658,266,855

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2547
2546

734,665,597
-

688,116,275
-

บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน (บางสวน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
หนวย:บาท
หมายเหตุ
คาใชจายอื่น
คาเสื่อมราคา

งบการเงินรวม
2547
2546
244,582,157

234,183,690

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2547
2546
35,601,638

35,545,847

บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (บางสวน)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
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3. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ประกาศโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย และเปนไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
นโยบายการบัญชีที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยโดยสรุปมีดังตอไปนี้: 3.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ก) สินทรัพยประเภทโรงแรม
สินทรัพยประเภทโรงแรมซึ่งประกอบดวย ที่ดิน อาคาร เครื่องตกแตง
ติดตั้งและอุปกรณของอาคาร ซึ่งประกอบกันในการดําเนินงานของกิจการโรงแรมแสดงตามราคา
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ทุนหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม โดยบริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกมูลคาเริ่มแรกของที่ดิน อาคาร
เครื่องตกแตง ติดตั้งและอุปกรณของอาคาร ซึ่งประกอบกันในการดําเนินงานของกิจการโรงแรมใน
ราคาทุ น ณ วัน ที่ไ ด สิน ทรัพ ย มา อยางไรก็ ตาม หลัง จากนั้น ไดจัด ใหมีการประเมินราคาโดยผู
ประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพยดังกลาวในราคาที่ตีใหม ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายที่จะใหผู
ประเมินราคาอิสระประเมินราคาสินทรัพยดังกลาวทุกๆ 3 ป และในระหวางระยะเวลา 3 ปนี้ หากมี
ปจจัยอื่นใดที่มีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตอมูลคาสินทรัพย บริษัทจะใหมีการประเมินราคาใหม
โดยผูประเมินราคาอิสระในปนั้น ๆ
ข) สินทรัพยถาวรอื่น/ที่ดินรอการพัฒนา
สินทรัพยถาวรอื่น นอกเหนือจากสินทรัพยประเภทโรงแรม แสดงตามราคา
ทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสม ยกเวนที่ดินและที่ดินรอการพัฒนาซึ่งแสดงตามราคาประเมินใหม
โดยผูประเมินราคาอิสระ บริษัทมีนโยบายที่จะใหผูประเมินราคาอิสระประเมินราคาที่ดินทุก ๆ 3 ป
และในระหวางระยะเวลา 3 ปนี้ หากมีปจจัยอื่นใดที่มีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตอมูลคาที่ดิน
บริษัทจะใหมีการประเมินราคาใหมโดยผูประเมินราคาอิสระในปนั้น
บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกสวนตางซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพย
ดังตอไปนี:้ บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพยที่เพิ่มขึ้นจากการ
ตีราคาใหมในบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” ในสวนของผูถือหุนในงบดุล สวนได
เสียของบริษัทฯในสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยของบริษัทยอยสุทธิตามสัดสวนที่บริษัทฯ
ถือหุนในบริษัทยอยแสดงไวภายใตหัวขอ “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” ในสวนของผูถือ
หุนในงบดุลเชนกัน อยางไรก็ตาม หากสินทรัพยนั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษัทฯและบริษัท
ยอยไดรับรูราคาที่ลดลงเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนแลว สวนที่เพิ่มจากการตีราคาใหมนี้จะถูก
รับรูเปนรายไดไมเกินจํานวนที่เคยลดลง ซึ่งไดรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนปกอนแลว
บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูราคาตามบัญชีของสินทรัพยที่ลดลงจากการตี
ราคาใหมเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน อยางไรก็ตาม หากสินทรัพยนั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้น
และยังมียอดคงคางของบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” อยูในสวนของผูถือหุน สวนที่
ลดลงจากการตีราคาใหมจะถูกนําไปหักออกจาก “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” ไมเกิน
จํานวนซึ่งเคยตีราคาเพิ่มขึ้นของสินทรัพยชนิดเดียวกัน และสวนที่เกินจะรับรูเปนคาใชจายในงบ
กําไรขาดทุน
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3.10 คาเสื่อมราคา

คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนหรือราคาที่ตีใหมของ
สินทรัพยโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยนั้น ๆ ดังตอไปนี้: อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
10 - 50
ป
เครื่องตกแตง ติดตั้ง และอุปกรณ
5 - 15
ป
อุปกรณดําเนินงานและอุปกรณสํานักงาน
3 - 10
ป
สนามกอลฟ
5 - 10
ป
ยานพาหนะ
5
ป
ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและงานระหวางกอสราง
คา เสื่ อ มราคาของสิ น ทรั พ ย ที่ มี ก ารตี ร าคาเพิ่ ม ขึ้ น /ลดลงคํ า นวณจากราคาของ
สินทรัพยที่ตีใหมโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานที่เหลืออยู คาเสื่อมราคาของสินทรัพยถาวร
ไดรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
จํานวนตัดจําหนายของสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยจะเทากับผลตางของ
คาเสื่อมราคาที่คํานวณจากราคาตามบัญชีที่ตีใหมกับที่คํานวณจากราคาทุนเดิม และโอนจํานวนตัด
จําหนายดังกลาวไปยังงบกําไรขาดทุน
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13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
งบการเงินรวม
ราคาทุน
(หนวย: บาท)
ที่ดินและ
สวนปรับปรุง
ที่ดิน

อุปกรณ
ดําเนินงานและ
อุปกรณสํานักงาน

ยอดรวม
สินทรัพย
โรงแรม

1,854,914,877 2,141,226,085 1,869,263,984
8,084,653
673,315
29,780,843
(7,444,503)
(22,895,380)
5,973,192
(3,536,710)
(228,032)

181,371,958
13,879,425
21,233,874
(887,066)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 1,852,018,317 2,119,004,020 1,904,789,987
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2547
(23,025,792) (443,720,842) (1,441,624,220)
คาเสื่อมราคาสําหรับป
(38,899,492) (148,227,050)
โอนเขา/โอนออก
(633,096)
8,524,898
1,648,908
จําหนาย/ปรับปรุง
105,807

215,598,191

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2547
ซื้อเพิ่ม
โอนเขา/โอนออก
จําหนาย/ปรับปรุง

อาคาร

เครื่องตกแตง
ติดตั้งและ
อุปกรณ

(23,658,888) (474,095,436) (1,588,096,555)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
มูลคาสุทธิ - ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 1,831,889,085 1,697,505,243
427,639,764
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 1,828,359,429 1,644,908,584
316,693,432

อาคารและ
หอพัก
พนักงาน

สนามกอลฟ

งานตกแตง
ภายนอก

เครื่องตกแตง
ติดตั้งและ
อุปกรณ

6,046,776,904
52,418,236
(3,132,817)
(4,651,808)

111,878,412 282,745,666
2,255,645
37,102,335
424,788
(3,668,935)
-

6,091,410,515

147,567,457

ยานพาหนะ

งานระหวาง
กอสราง

รวม

14,132,611
294,000
-

282,711,183 101,796,110
25,610,513
5,226,312
(409,000) (19,389,158)
(2,940,786)
(180,000)

45,778,225
132,672,016
(22,673,748)
(1,393,017)

6,885,819,111
218,476,722
(8,077,600)
(12,834,546)

283,170,454

14,426,611

304,971,910

154,383,476

7,083,383,687

(112,514,939) (2,020,885,793)
(15,571,036) (202,697,578)
(18,066,734)
(8,526,024)
535,781
641,588

(24,590,069) (282,745,663)
(3,828,892)
(63,718)
(9,540,710)
201,234
-

(4,872,772)
(777,180)
-

(188,719,304) (66,725,725)
(28,680,000) (8,534,789)
18,066,734
320,419
142,514

-

(2,588,539,326)
(244,582,157)
1,305,755

(145,616,928) (2,231,467,807)

(37,758,437) (282,809,381)

(5,649,952)

(217,078,885) (57,051,266)

-

(2,831,855,728)

87,288,343
109,809,020

9,259,839
8,776,659

45,778,225
154,383,476

4,297,279,785
4,251,567,959

68,857,019
69,981,263

4,025,891,111
3,859,942,708

3
361,073

93,991,879
87,893,025

87,453,264

35,070,385
30,401,998
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ราคาที่ตีใหม

สวนที่ตีราคาเพิ่ม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2547
ตีราคาเพิ่มขึ้น
โอนเขา/โอนออก
จําหนาย/ปรับปรุง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2547
คาเสื่อมราคาสําหรับป
โอนเขา/โอนออก
ปรับปรุง - สวนตีราคาเพิ่ม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
มูลคาสุทธิ - สวนที่ตีเพิม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546

(หนวย: บาท)
ที่ดินและ
สวนปรับปรุง
ที่ดิน

อาคาร

1,587,836,378
244,739,100
8,077,600
(17,878,292)

296,247,144
346,488,085
633,097
-

1,822,774,786

อุปกรณ
ดําเนินงานและ
อุปกรณสํานักงาน

ยอดรวม
สินทรัพย
โรงแรม

อาคารและ
หอพัก
พนักงาน

468,313,917
257,224,021
-

-

2,352,397,439
848,451,206
8,710,697
(17,878,292)

643,368,326

725,537,938

-

-

(88,029,369)
(6,930,028)
1,015,809
(144,133,971)

(233,839,342)
(33,441,670)
(1,648,906)
(211,724,193)

-

(238,077,559)

1,587,836,378
1,822,774,786

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
ยอดรวมมูลคาสุทธิ - ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม
3,419,725,463
ณ วันที่ 31 มกราคม 2546
ณ วันที่ 31 มกราคม 2547
3,651,134,215
หัก: สํารองจากการดอยคา (2547) (หมายเหตุ 20)
- สินทรัพยตามราคาทุน
- สินทรัพย - สวนที่ตีราคาเพิ่ม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547

เครื่องตกแตง
ติดตั้งและ
อุปกรณ

สนามกอลฟ

งานตกแตง
ภายนอก

เครื่องตกแตง
ติดตั้งและ
อุปกรณ

-

-

-

3,191,681,050

-

-

-

(321,868,711)
(40,371,698)
(633,097)
(355,858,164)

-

(480,654,111)

-

(718,731,670)

208,217,775

234,474,575

-

405,290,767

244,883,827

-

1,905,723,018

662,114,339

68,857,019 6,056,419,839

87,288,343

2,050,199,351

561,577,259

69,981,263 6,332,892,088

109,809,020

ยานพาหนะ

งานระหวาง
กอสราง

รวม

-

-

-

2,352,397,439
848,451,206
8,710,697
(17,878,292)

-

-

-

-

3,191,681,050

-

-

-

-

-

(321,868,711)
(40,371,698)
(633,097)
(355,858,164)

-

-

-

-

-

-

(718,731,670)

2,030,528,728

-

-

-

-

-

-

2,030,528,728

2,472,949,380

-

-

-

-

-

-

2,472,949,380

3

9,259,839

93,991,879

35,070,385

45,778,225 6,327,808,513

361,073

8,776,659

87,893,025

30,401,998

154,383,476 6,724,517,339

ÅÔ ¢ÊÔ · ¸Ô ì ÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â àªÕ Â §ãËÁè
(17,682,278)
(26,000,000)

(25,860,263)
(6,000,000)

(1,457,459) (45,000,000)
(32,000,000)

-

2,006,517,073

529,716,996

68,523,804 6,255,892,088

109,809,020

-

-

-

-

8,776,659

87,893,025

30,401,998
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งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
ราคาทุน
(หนวย: บาท)
ที่ดินและ
สวนปรับปรุง
ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2547
ซื้อเพิ่ม
โอนเขา/โอนออก
จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2547
คาเสื่อมราคาสําหรับป
จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
มูลคาสุทธิ - ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547

อาคาร

92,761,665 180,654,318
4,193,652
96,955,317 180,654,318

เครื่องตกแตง
ติดตั้งและ
อุปกรณ

อุปกรณ
ดําเนินงานและ
อุปกรณ
สํานักงาน

ยอดรวม
สินทรัพย
โรงแรม

อาคารและ
หอพัก
พนักงาน

เครื่องตกแตง
ติดตั้งและ
อุปกรณ
สํานักงาน

279,445,460
1,621,967
281,067,427

72,563,631
4,235,020
76,798,651

625,425,074
10,050,639
635,475,713

53,010,848
1,965,645
6,418,652
61,395,145

27,143,775
7,048,175
(540,923)
33,651,027

(23,658,888) (75,603,492) (204,326,902) (55,850,267)
(3,712,484) (20,606,118) (4,304,271)
(23,658,888) (79,315,976) (224,933,020) (60,154,538)

(359,439,549) (14,742,829)
(28,622,873) (2,434,238)
(388,062,422) (17,177,067)

ยานพาหนะ

งานระหวาง
กอสราง

7,230,118
7,230,118

8,734,602
20,567,690
(6,418,652)
22,883,640

721,544,417
39,632,149
(540,923)
760,635,643

-

(396,239,851)
(35,801,638)
231,721
(431,809,768)

(16,531,168) (5,526,305)
(4,190,147) (554,380)
231,721
(20,489,594) (6,080,685)
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75,118,558
56,134,407

16,713,364
16,644,113

265,985,525
247,413,291

38,268,019
44,218,078

10,612,607
13,161,433

1,703,813
1,149,433

8,734,602
22,883,640
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รวม

325,304,566
328,825,875

ราคาที่ตีใหม
(หนวย: บาท)
ที่ดินและ
สวนปรับปรุง
ที่ดิน
สวนที่ตีราคาเพิ่ม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2547
ตีราคาเพิ่มขึ้น
ปรับปรุง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2547
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ปรับปรุง - สวนที่ตีราคาเพิ่ม
ปรับปรุง

209,766,915
21,127,050
230,893,965

อาคาร

อุปกรณ
เครื่องตกแตง ดําเนินงาน
ติดตั้งและ และอุปกรณ
อุปกรณ
สํานักงาน

201,757,608 171,372,843
155,171,792 (4,810,947)
2,918,191
356,929,400 169,480,087

ยอดรวม
สินทรัพย
โรงแรม

อาคารและ
หอพัก
พนักงาน

เครื่องตกแตง
ติดตั้งและ
อุปกรณ
สํานักงาน

-

582,897,366
171,487,895
2,918,191
757,303,452

-

ยานพาหนะ

งานระหวาง
กอสราง

รวม

-

-

-

582,897,366
171,487,895
2,918,191
757,303,452

633,096 (67,645,441)
(3,238,295)
(97,880,562)
633,096 (168,764,298)

(153,073,312)
(15,259,498)
30,664,151
(2,463,869)
(140,132,528)

-

(220,085,657)
(18,497,793)
(67,216,411)
(2,463,869)
(308,263,730)

-

-

-

-

(220,085,657)
(18,497,793)
(67,216,411)
(2,463,869)
(308,263,730)

134,112,167
188,165,102

18,299,531
29,347,559

-

362,811,709
449,039,722

-

-

-

-

362,811,709
449,039,722

239,162,993

93,418,089

16,713,364

628,797,234 38,268,019

10,612,607

1,703,813

8,734,602

688,116,275

289,503,444

85,481,966

16,644,113

696,453,013 44,218,078

13,161,433

1,149,433

22,883,640

777,865,597

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
มูลคาสุทธิ - สวนที่ตีราคาเพิ่ม
210,400,011
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546
231,527,061
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
ยอดรวมมูลคาสุทธิ - ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม
279,502,788
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
304,823,490
หัก: สํารองจากการดอยคา (2547) (หมายเหตุ 20)
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- สินทรัพยตามราคาทุน
- สินทรัพย - สวนที่ตีราคาเพิ่ม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547

-

(9,798,567)
(23,300,000)

(9,232,090)
100,000

(969,343)
-

304,823,490

256,404,877

76,349,876

15,674,770

(20,000,000)
(23,200,000)

-

653,253,013 44,218,078

13,161,433

1,149,433

22,883,640
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ณ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อม
ราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู ราคาทุนกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวน
780 ลานบาท เฉพาะของบริษัทฯจํานวน 185 ลานบาท
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยประเภทโรงแรมและที่ดินไดถูกประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระตามรายงานลง
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 การประเมินราคาดังกลาวใชเกณฑราคาเปลี่ยนแทน (Replacement Cost
Approach) สําหรับสินทรัพยประเภทโรงแรมและเกณฑราคาตลาด (Fair Market Value Approach)
สําหรับที่ดิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ที่ดินพื้นที่ประมาณ 579 ไร (2546: 397 ไร) ซึ่งมีมูลคาตามราคา
ที่ตีใหมประมาณ 1,764 ลานบาท (2546: 1,424 ลานบาท) และอาคารโรงแรม เครื่องตกแตงและ
อุปกรณ ไดถูกจํานองเปนหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี เงินกูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาว
ของบริษัทฯและบริษัทยอย
ที่ดินรอการพัฒนา
ที่ดินรอการพัฒนาที่จังหวัดภูเก็ต เชียงรายและแมฮองสอนไดถูกตีราคาใหมเปนราคามูลคา
ยุติธรรมโดยผูประเมินราคาทรัพยสินอิสระตามรายงานลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 ที่ดินรอการพัฒนาที่จังหวัดภูเก็ตพื้นที่ประมาณ 45 ไร
ซึ่งมีมูลคาตามราคาที่ตีใหม 164 ลานบาท (2546: 155 ลานบาท) ไดถูกจํานองเปนหลักประกัน
วงเงินเบิกเกินบัญชี เงินกูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาวของบริษัทฯ
16. เงินกูยืมระยะยาว
ที่ดิน ที่ดินรอการพัฒนา อาคารโรงแรมของบริษัทฯและบริษัทยอยตามที่กลาวไวในหมาย
เหตุขอ 13 ไดถูกนําไปเปนหลักประกันเงินกูยืมระยะยาว เงินกูยืมตามขอ (3) (4) และ (5) ค้ําประกัน
โดยบริษัทยอยอีกแหงหนึ่ง เงินกูยืมตามขอ (2) ค้ําประกันโดยการจํานําใบหุนสามัญในบริษัท ลากู
นา บันยัน ทรี จํากัด จํานวน 2,450,000 หุนตามที่กลาวไวในหมายเหตุขอ 10 และค้ําประกันโดย
บริษัทยอยสองแหง
สัญญาเงินกูยืมระยะยาวของบริษัทฯและบริษัทยอยระบุใหบริษัทฯและบริษัทยอยตอง
ปฏิบัติตามขอกําหนดตาง ๆ ในสัญญาซึ่งรวมถึงการรักษาอัตราสวนทางการเงิน
20. รายการพิเศษ
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ไดเกิดเหตุการณสึนามิในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งธุรกิจโรงแรมของ
บริษัทฯและบริษัทยอยอันประกอบดวย โรงแรมดุสิต ลากูนา รีสอรท โรงแรมเชอราตัน แกรนด ลา
กูนา ภูเก็ต โรงแรม บันยันทรี ภูเก็ต และ โรงแรมลากูนา บีช รีสอรท ไดรับความเสียหายจาก
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เหตุการณครั้งนี้ดวย แตปริมาณความเสียหายนับวานอยมากเมื่อเทียบกับบริเวณอื่นๆ ในจังหวัด
ภูเก็ต โดยทรัพยสินที่เสียหายคือ ภัตตาคาร ใกลชายหาด เครื่องตกแตงติดตั้งและอุปกรณบางสวน
ของภัตตาคารและหองพักแขกจํานวนไมเกิน 50 หอง อยางไรก็ดี บริษัทฯและบริษัทยอยไดมีการทํา
ประกันคุมครองความเสียหายเกี่ยวกับทรัพยสินสําหรับเหตุสุดวิสัยซึ่งรวมถึงเหตุการณสึนามิ ถึง
กระนั้นไดมีการตั้งสํารองการดอยคาของสินทรัพยที่ถูกทําลายและเสียหายจํานวน 45 ลานบาทใน
งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ความเหมาะสมของสํารองนี้ยังคงขึ้นอยูกับ
จํานวนเงินชดเชยสําหรับทรัพยสินที่เสียหายที่จะไดรับจากการประกันภัย
จากเหตุการณสึนามิครั้งนี้และความเสียหายที่เกิดขึ้นไดสงผลกระทบตอการดําเนินของ
บริษัทฯและบริษัทยอยโดยเฉพาะอยางยิ่งดานกิจการโรงแรม แตอยางไรก็ตามผูบริหารของกลุม
บริษัทเชื่อวาจะไดรับผลกระทบแคชั่วระยะเวลาหนึ่ง แตผลกระทบในระยะยาวคาดวาจะมีเพียง
เล็กนอย นอกจากนั้นบริษัทฯและบริษัทยอยไดมีการทําประกันภัยซึ่งคุมครองการหยุดชะงักของ
ธุรกิจ (Business interruption) ซึ่งจะชดเชยการถดถอยของธุรกิจที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณนี้
24. ภาระผูกพัน
รายจายฝายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจายฝายทุนดังนี้
ก. บริษัทฯและบริษัทยอยหลายแหงมีภาระผูกพันที่เกี่ยวของกับการกอสรางและ
ปรับปรุงสินทรัพยประเภทโรงแรมเปนจํานวน 1,034.0 ลานบาท (2546: 21.1 ลานบาท)
ข. บริ ษั ท ย อ ยสี่ แ ห ง มี ภ าระผู ก พั น เกี่ ย วกั บ โครงการก อ สร า งและพั ฒ นา
อสังหาริมทรัพยประมาณ 186.7 ลานบาท (2546: 33.2 ลานบาท)
สัญญาการดําเนินงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยไดทําสัญญาการดําเนินงานหลายสัญญากับบริษัทคูสัญญา โดย
บริษัทคูสัญญารับเปนผูดําเนินงานโรงแรมและสนามกอลฟของบริษัทฯและบริษัทยอย ในการนี้
บริษัทฯและบริษัทยอยผูกพันที่จะจายคาธรรมเนียมบริการตาง ๆ ในอัตรา ระยะเวลาและตามวิธีการ
คํานวณดังที่กลาวไวในสัญญา
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ประวัติผูเขียน
ชื่อ-สกุล

นางสาวดรุณี

วัน เดือน ป เกิด

31 พฤษภาคม 2521

ประวัติการศึกษา

บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ

ประวัติการทํางาน

พ.ศ. 2547-ปจจุบัน

พ.ศ. 2543-2547

ศศิลักษณานุกลุ

อาจารยประจําภาควิชาการบัญชี
วิทยาลัยฟารอีสเทอรน
จังหวัดเชียงใหม
อาจารยประจําภาควิชาการบัญชี
โรงเรียนพณิชยการลานนา
จังหวัดเชียงใหม
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