
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
วันท่ี 30 กันยายน 2548 และ 2547 (สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 (ตรวจสอบแลว) 
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1. เกณฑการจัดทาํงบการเงินระหวางกาลและหลักการจัดทํางบการเงินรวม 
 
งบการเงินระหวางกาลนี้ไดจัดทําเปนเงินบาทและเปนภาษาไทยตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย ท้ังน้ี
งบการเงินระหวางกาลน้ีมีวัตถุประสงคท่ีจะแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดตามหลักการบัญชี
ท่ีรับรองท่ัวไปของประเทศไทยเทาน้ัน 
 
งบการเงินระหวางกาลสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2548 นี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจาก            
งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2547  โดยเนนการใหขอมูลท่ีเปนปจจุบันเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและ
สถานการณใหมๆ เพื่อไมใหขอมูลท่ีนําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ดังน้ัน งบการเงินระหวางกาลน้ี   
ควรตองอานควบคูกับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 
 
นอกจากท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําปและงบการเงินระหวางกาล รายการอื่นๆในงบการเงิน
ระหวางกาลน้ีจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุน   
 
เพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงิน บริษัทไดจัดทํางบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษข้ึนโดยแปลจาก           
งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทย ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดทํารายงานใน
ประเทศ 
 
งบการเงินรวมของบริษัทสําหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2548 ประกอบดวยงบการเงินของบริษัท, บริษัทยอย และ
กองทุนรวม (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”) ซึ่งบริษัทถือหุนโดยทางตรงและทางออม รายละเอียดบริษัทยอยและ
กองทุนรวมของบริษัทมีดังน้ี 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล (ตอ)  
วันท่ี 30 กันยายน 2548 และ 2547 (สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 (ตรวจสอบแลว) 
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      อัตราการถือหุน (รอยละ) 
      30 กันยายน  31 ธันวาคม 
  ประเภทธุรกิจ  จดทะเบียนใน  2548 2547 

ถือหุนโดยทางตรง :         

บริษัทยอย         
บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด (“CSBR”)  โรงแรม  ประเทศไทย  100.0  100.0 
บริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเมนท จํากัด 
(“CHM”) 

  
บริหารจัดการ 

  
ประเทศไทย 

  
100.0 

  
100.0 

บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จํากัด (“CKV”)  โรงแรม  ประเทศไทย  100.0  100.0 
บริษัท เซ็นทรัลกระบ่ีเบยรีสอรท จํากัด (“CKBR”)  โรงแรม  ประเทศไทย  100.0  100.0 
บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด (“CHBR”)  โรงแรม  ประเทศไทย  63.9  63.9 
บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”)  อาหารและเครื่องดื่ม  ประเทศไทย  100.0  84.0 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด (“CWH”)  โรงแรม  ประเทศไทย  100.0  100.0 
         
กองทุนรวม         
กองทุนรวมไทยพัฒนา 1  ลงทุนใน  ประเทศไทย  20.0  20.0 
  อสังหาริมทรัพย       
กองทุนรวมไทยพัฒนา 2  ลงทุนใน  ประเทศไทย  0.01  0.01 
  อสังหาริมทรัพย       
         
ถือหุนโดยทางออม:         
บริษัทยอย         
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จํากัด (“CSH”)  โรงแรม  ประเทศไทย  100.0  100.0 
บริษัท เซ็นทรัลสมุยวิลเลจ จํากัด (“CSV”)  โรงแรม  ประเทศไทย  100.0  100.0 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลแมสอดฮิลล จํากัด 
(“CMH”) 

  
โรงแรม 

  
ประเทศไทย 

  
98.4 

  
98.2 

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลมารีไทม จํากัด (“CMT”)  โรงแรม  ประเทศไทย  95.3  95.3 
บริษัท บี-อาร (ไทยแลนด) จํากัด (“BRT”)  อาหารและเครื่องดื่ม  ประเทศไทย  100.0  100.0 
Central Maritime Hotel, Dili, East Timor 
(“CMHD”) 

  
โรงแรม 

 ติมอร
ตะวันออก 

  
95.3 

  
95.3 

         



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล (ตอ)  
วันท่ี 30 กันยายน 2548 และ 2547 (สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 (ตรวจสอบแลว) 
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      อัตราการถือหุน (รอยละ) 
      30 กันยายน  31 ธันวาคม 
  ประเภทธุรกิจ  จดทะเบียนใน  2548  2547 
         
กองทุนรวม         
กองทุนรวมไทยพัฒนา 1  ลงทุนใน  ประเทศไทย  0.04  0.04 
  อสังหาริมทรัพย       
กองทุนรวมไทยพัฒนา 2  ลงทุนใน  ประเทศไทย  15.2  15.2 
  อสังหาริมทรัพย       

 
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2548 เมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 
2548  ท่ีประชุมมีมติใหทําการซ้ือหุนสวนท่ีเหลือจํานวน 16 % ของ บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) 
จากผูถือหุนเดมิ 2 ราย ซึ่งเปนกิจการท่ีเกี่ยวของกัน เปนจํานวน 992,049 หุน โดยราคาซ้ือเปนมูลคาท่ีประเมินโดยผู
ประเมินอิสระคือ บริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากัด (มหาชน) ซึ่งใชวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted 
Cash Flow Approach) ราคาท่ีคํานวณโดยใชอัตราตนทุนการเงินถวัเฉลี่ยคิดเปนราคาหุนละ 280.57 บาท การประเมิน
ดวยวิธีดงักลาวสามารถคํานวณราคาท่ีเหมาะสมไดระหวาง 237.14 – 338.05 บาทตอหุน ตามรายงานลงวนัท่ี 7 เมษายน 
2548 ตอมาทางผูประเมินอิสระไดรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับผลประกอบการในไตรมาส 1 ป 2548 ของ CRG ท่ีเกิดข้ึน
จริงสูงกวาท่ีไดประมาณการไวเดิม และวันท่ี 29 เมษายน 2548 ท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2548 ของ CRG 
ไดมีมติอนุมัติจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2547 แกผูถือหุนท่ีปรากฏช่ือ ณ ทะเบียนของผูถือหุนของ
บริษัท ณ วันดังกลาว สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอกระแสเงินสดท่ีใชในการคํานวณราคาหุน เปลี่ยนเปนมูลคาหุน
ละ 289.03 บาท  ตามรายงานลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2548 การประเมินดวยวธิีดังกลาวสามารถคํานวณราคาท่ีเหมาะสม
ไดระหวาง 243.49 – 348.94 บาทตอหุน ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับราคาเสนอซื้อของทางบริษัทท่ี 277.20 บาทตอหุนแลว 
ถือวาเปนราคาท่ีไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ ดังน้ันท่ีปรึกษาทางการเงินจึงมีความเห็นวาราคาเสนอซ้ือเปนราคาท่ี
สมเหตุสมผล ท้ังน้ีบริษัทไดเสนอซื้อท่ีราคาหุนละ 277.20 บาท เปนจํานวนเงินรวม 275 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอย
ละ 16 ของจํานวนหุนรวมของ CRG ทําใหจากเดิมบริษัทมีสัดสวนการถือหุน CRG ท่ี 84% เพิ่มข้ึนเปนสัดสวน 100% 
นอกจากน้ี จากการซ้ือหุนของ CRG ดังกลาว ทําใหเกิดคาความนิยมเปนจํานวน 143.45 ลานบาท 
 
รายการท่ีมีนัยสําคัญระหวางบริษัทกับบริษัทยอยไดถูกตัดท้ิงในการทํางบการเงินรวม 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล (ตอ)  
วันท่ี 30 กันยายน 2548 และ 2547 (สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 (ตรวจสอบแลว) 
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2. การดําเนินงานตอเน่ืองของบริษัทยอย 
 
เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2545 Central Maritime Hotel, Dili, East Timor (“CMHD”) ไดถูกยกเลิกสัญญาบริการเชาจาก
ลูกคาหลัก เปนผลใหรายไดของบริษัทยอยลดลงอยางเปนสาระสําคัญ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2548 บริษัทยอยมีขาดทุน
สะสมเปนจํานวน 100.5 ลานบาท  (ประมาณ 2.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ) เมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2548 CMHD ไดทําจดหมาย
ถึง The Minister of Foreign Affairs and Cooperation เพื่อแจงกรณีท่ี CMHD จะตองนําเรือเขาอูเพื่อซอมแซมเปนระยะ
เวลานานทําใหโรงแรมตองหยุดการดําเนินงานต้ังแตวันท่ี 30 มิถุนายน 2548  ตอมาในไตรมาสท่ี 3 ป 2548 ฝายบริหาร
ของ CMHD ไดตัดสินใจท่ีจะหยุดดําเนินงานธุรกิจโรงแรมลอยนํ้าท่ีประเทศติมอรตะวันออก 
 

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทใหญไดยืนยันเปนทางการท่ีจะใหความสนับสนุนทาง  
การเงิน เพื่อใหบริษัทเซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเมนท จํากัด บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลมารีไทม จํากัด และ Central Maritime 
Hotel, Dili, East Timor ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจตอไปและสามารถชําระหน้ีตามขอผูกพันทาง
การเงินท่ีเกิดข้ึนตามปกติซึ่งจะถึงกําหนดในอนาคตได  
 

ปจจัยเหลาน้ีเปนเหตุใหสงสัยอยางมากวาบริษัทยอยอาจไมสามารถดําเนินกิจการตอเนื่องตอไปได งบการเงินสําหรับ
งวด 9 เดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2548 ไดจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปโดยถือตามขอสมมติฐานทาง
บัญชีท่ีวากิจการจะดําเนินงานอยางตอเนื่องตอไป 
 

ถึงแมวาบริษัทจะถือหุนในกองทุนรวม ไทยพัฒนา 1 และกองทุนรวม ไทยพัฒนา 2 (“กองทุนรวม”) ท้ังทางตรงและ 
ทางออมอยูรอยละ 20.04 และ 15.25 ตามลําดับ แตบริษัทมีการควบคุมกองทุนรวมดังกลาว เนื่องจากบริษัทมีอํานาจใน
การควบคุมและตัดสินใจในกองทุนรวมดังกลาวผานกรรมการลงทุน ดังน้ันจึงถือวากองทุนรวมดังกลาวเปนบริษัทยอย 
 
3. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 
งบการเงินระหวางกาลน้ีไดจัดทําข้ึนโดยใชนโยบายการบัญชีตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ท้ังน้ีบริษัทไดใช
นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญในงบการเงินระหวางกาลสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2548 เชนเดียวกับท่ีใช
สําหรับการจัดทํางบการเงินประจําปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล (ตอ)  
วันท่ี 30 กันยายน 2548 และ 2547 (สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 (ตรวจสอบแลว) 
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4. รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 
กิจการท่ีเกี่ยวของกันไดแกกิจการตางๆ ท่ีมีความเก่ียวของกับบริษัทตางๆ ในกลุมบริษัท โดยการมีผูถือหุนรวมกันหรือมี
กรรมการรวมกัน รายการบัญชีระหวางกิจการท่ีเกี่ยวของกันไดกําหนดข้ึนโดยใชราคาตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกันตาม
สัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ ยกเวนคาไฟฟาท่ีบริษัทจายใหกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกันแหงหน่ึงซ่ึงจายในอัตราท่ี
ใกลเคียงกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกันดังกลาวจายไปจริง และการคิดคาเชาโรงแรมลอยน้ําระหวางบริษัทยอยซึ่งจายในอัตรา
ท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินเดียวกันนี้ในหัวขอสัญญาเชาระยะยาว ยอดคงเหลือท่ีสําคัญ ณ วันท่ีในงบดุล 
และรายการบัญชีท่ีสําคัญสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน ท่ีเกิดข้ึนกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันมีดังตอไปนี้ 
 

สําหรับแตละงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสดุวันท่ี 30 กันยายน 2548 
 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 3 เดือน  9 เดือน  3 เดือน  9 เดือน 

บริษัทยอย        
รายไดในการบริหารจัดการ -  - 13,282 43,035 
ดอกเบ้ียรับ -  - 1,442 3,995 
ดอกเบ้ียจาย -  - 9,137 23,001 
รายไดอื่น -  - 691 2,102 
      

กิจการอื่นที่เกีย่วของกัน     
คาเชารับ 3,569  10,709 - - 
รายไดในการบริหารจัดการ 188  1,266 188 1,266 
คาเชา 4,621 12,409 3,371 10,285 
คาไฟฟา 11,230 33,236 11,230 33,236 
คาใชจายในการบริหาร 5,405 22,947 1,701 5,000 
คาเชาจายลวงหนา - 275,000 - - 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล (ตอ)  
วันท่ี 30 กันยายน 2548 และ 2547 (สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 (ตรวจสอบแลว) 
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สําหรับแตละงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสดุวันท่ี 30 กันยายน 2547 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 3 เดือน  9 เดือน  3 เดือน  9 เดือน 

บริษัทยอย        
รายไดในการบริหารจัดการ -  - 15,414 43,766 
ดอกเบ้ียรับ -  - 1,541 4,971 
ดอกเบ้ียจาย -  - 7,504 21,437 
รายไดอื่น -  - 792 2,419 
กิจการอื่นที่เกีย่วของกัน     
คาเชารับ 3,569  10,709 - - 
รายไดในการบริหารจัดการ 629  3,402 629 3,402 
คาเชา 3,364 9,974 3,364 9,974 
คาไฟฟา 10,424 30,687 10,424 30,687 
คาใชจายในการบริหาร 6,603 21,716 1,709 4,642 
 

ยอดคงเหลอืกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2548 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 30 กันยายน 2548  31 ธันวาคม 2547  30 กันยายน 2548  31 ธันวาคม 2547 

ลูกหน้ีอ่ืนๆ       
บริษัทยอย -  - 19,117 22,194 
กิจการอื่นที่เก่ียวของกัน 25,317 22,343    7,392    6,024 
รวม 25,317 22,343  26,509  28,218 

       



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล (ตอ)  
วันท่ี 30 กันยายน 2548 และ 2547 (สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 (ตรวจสอบแลว) 
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 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 30 กันยายน 2548  31 ธันวาคม 2547  30 กันยายน 2548  31 ธันวาคม 2547 

เงินใหกูยืมระยะสั้น       
(อัตราดอกเบี้ยรอยละตอป)       
บริษัทยอย        
บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด (3.5 - 4.0) - - 184,000 100,000 
บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จํากัด (3.0) - - - 82,500 
บริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเมนท จํากัด (3.0)   -    -    -   29,500 
รวม   -    -  184,000 212,000 

      

ลูกหน้ีและเงินใหกูยืมระยะส้ัน   25,317    22,343 210,509 240,218 

      

เจาหน้ีอ่ืนๆ      
บริษัทยอย -  - 1,223 212 
กิจการอื่นที่เก่ียวของกัน 14,245  17,469    -     -  
 14,245 17,469 1,223 212 

เงินกูยืมระยะส้ัน     
(อัตราดอกเบี้ยรอยละตอป)     
บริษัทยอย     
บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด (3.0 - 3.5) - - 711,500 752,000 
บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จํากัด (3.5) - - 17,500 - 
บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบยรีสอรท จํากัด (1.5 - 3.5) - - 82,500 108,000 
บริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเมนท จํากัด (3.5) - - 20,500 - 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด (1.5 - 3.5) - - 154,000 197,000 
บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด (3.0 - 3.5)   -    -    -       20,000 
รวม   -    -  986,000 1,077,000 

     

เจาหน้ีและเงินกูยืมระยะส้ัน     14,245     17,469 987,223 1,077,212 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล (ตอ)  
วันท่ี 30 กันยายน 2548 และ 2547 (สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 (ตรวจสอบแลว) 
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การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันในงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย 
สําหรับระยะเวลา 9 เดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2548 
 

 พันบาท 

 บริษัทยอย  กิจการอื่น 

   ที่เก่ียวของกัน 

ยอด ณ วันท่ี 31  ธันวาคม 2547 -  - 
เพ่ิมขึ้นระหวางงวด -  - 
ลดลงระหวางงวด   -     -  

ยอด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2548   -     -  

 

การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันในงบการเงินของบริษัทสําหรับระยะเวลา 9 เดือน
สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2548 
 

 พันบาท 

 บริษัทยอย  กิจการอื่น 

   ที่เก่ียวของกัน 

ยอด ณ วันท่ี 31  ธันวาคม 2547 212,000  - 
เพ่ิมขึ้นระหวางงวด 500,300  - 
ลดลงระหวางงวด (528,300)    -  

ยอด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2548 184,000   -  

 

การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันในงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับ
ระยะเวลา 9 เดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2548 
 

 พันบาท 

 บริษัทยอย  กิจการอื่น 

   ที่เก่ียวของกัน 

ยอด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 -  - 
เพ่ิมขึ้นระหวางงวด -  - 
ลดลงระหวางงวด   -     -  

ยอด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2548  -    -  



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล (ตอ)  
วันท่ี 30 กันยายน 2548 และ 2547 (สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 (ตรวจสอบแลว) 
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การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันในงบการเงินของบริษัทสําหรับระยะเวลา 9 เดือน
สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2548 
 

 พันบาท 

 บริษัทยอย  กิจการอื่น 

   ที่เก่ียวของกัน 

ยอด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 1,077,000  - 
เพ่ิมขึ้นระหวางงวด 1,076,200  - 
ลดลงระหวางงวด (1,167,200)    -  

ยอด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2548    986,000   -  

 
เมื่อวันท่ี 17 มิถุนายน 2548 บริษัทไดทําสัญญาซ้ือขายหุนบริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) กับผูถือหุน
เดิม 2 ราย คือ บริษัท สวนนาเกลือ จํากัด และ บริษัท เซ็นทรัล ลีสซ่ิง จํากัด ซึ่งเปนกิจการท่ีเกี่ยวของกัน โดยบริษัทได
ซื้อหุนจากบริษัท สวนนาเกลือ จํากัด จํานวน 147,524 หุน มลูคาหุนละ 277.20 บาท เปนจํานวนเงินรวม 40.90 ลานบาท 
และบริษัทไดซื้อหุนจาก บริษัท เซ็นทรัล ลีสซ่ิง จํากัด จํานวน 844,525 หุน มูลคาหุนละ 277.20 บาท เปนจํานวนเงิน
รวม 234.10 ลานบาท โดยตกลงชําระเงินคาหุนดังกลาวใหแกผูขายในวันทําสัญญา  รวมจํานวนหุนท่ีซื้อเปนจํานวน 
992,049 หุน เปนจํานวนเงินรวม 275 ลานบาท 
 

ภาระผูกพันตามสัญญาระหวางกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
 

สัญญาตางตอบแทนระยะยาว 
 
บริษัทใหญ  
ภายใตเงื่อนไขของสัญญาตางตอบแทนระหวางบริษัท เซ็นทรัลอินเตอรพัฒนา จํากัด ซึ่งทําสัญญาเชาท่ีดินระยะยาวกับ
การรถไฟแหงประเทศไทย   บริษัทไดรับสิทธิในการกอสรางอาคารโรงแรมบนท่ีดินท่ีเชาชวงจากบริษัท                  
เซ็นทรัลอินเตอรพัฒนา จํากัด และสามารถดําเนินกิจการโรงแรมเพ่ือประโยชนของบริษัทจนถึงวันท่ี 18 ธันวาคม 2551 
สัญญาน้ีตออายุไดอีกครั้งละ 10 ป  บริษัทจะตองจายคาตอบแทนเปนเงินประมาณ 73.7 ลานบาท โดยแบงชําระเปนงวด
ตางๆ กันถึงป 2551 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล (ตอ)  
วันท่ี 30 กันยายน 2548 และ 2547 (สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 (ตรวจสอบแลว) 
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ณ วันท่ี 26 มีนาคม 2546 บริษัท เซ็นทรัลอินเตอรพัฒนา จํากัด ไดทําบันทึกขอตกลงกับการรถไฟ โดยชําระคาชดเชย
สัญญาเชาเพ่ิมเติมใหแกการรถไฟในจํานวนท่ีตกลงรวมกับการรถไฟ  บริษัทไดตกลงรับแบงคาชดเชยดังกลาวเปน
จํานวนเงินรวมประมาณ 65 ลานบาท โดยชําระเปนรายงวด 8 งวด เริ่มชําระงวดแรกภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2546 และ
งวดสุดทายภายในวันท่ี 18 ธันวาคม 2551 บริษัทไดบันทึกคาชดเชยดังกลาวเปนรายจายรอการตัดบัญชีและบันทึก
ประมาณการหนี้สินในจํานวนเดียวกัน  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2548 ประมาณการหน้ีสินท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปมี
จํานวน 8.04  ลานบาท ไดรวมอยูในหน้ีสินหมุนเวียนอื่นสวนท่ีถึงกําหนดชําระเกินกวาหน่ึงปไดรวมอยูในประมาณการ
หนี้สินจํานวน 24.12 ลานบาท บริษัทมีนโยบายตัดบัญชีรายจายรอการตัดบัญชีดังกลาวเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรง 
ภายในระยะเวลาท่ีเหลือของสัญญาเชาจนถึงป 2551 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2548 คาใชจายตัดบัญชี และคาใชจายลวงหนา
จากรายการดังกลาว มีจํานวน 32.16 ลานบาท และ 3.14 ลานบาท ตามลําดับ 
 
สัญญาเชาระยะยาว 
 

บริษัทใหญ 
ในป 2535 บริษัทไดตออายุสัญญาเชาอาคารสําหรับการประชุมและจัดนิทรรศการกับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา            
จํากัด (มหาชน) เปนระยะเวลา 17 ป และจะสิ้นสุดลงในวันท่ี 18 ธันวาคม 2551 ภายใตเงื่อนไขของสัญญาน้ี บริษัทได
จายคาตอบแทนใหแกผูใหเชาเปนจํานวนเงิน 115 ลานบาท ซึ่งบันทึกไวเปนคาเชาจายลวงหนาในงบดุล และจะตองจาย
คาเชารายปใหแกผูใหเชาปละ 1 ลานบาท คาเชารายปนี้จะเพ่ิมในอัตรารอยละ 5 ของคาเชาปท่ีผานมา บริษัทมีสิทธิท่ีจะ
ขอตออายุสัญญาการเชาโดยจะตองแจงแกผูใหเชาเปนลายลักษณอักษรกอนสิ้นสุดระยะเวลาการเชา 
 

เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2532 บริษัทไดทําสัญญาเชาอาคารท่ีจอดรถและสนามเทนนิสกับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด 
(มหาชน) สัญญานี้มีกําหนดเวลา 3 ป โดยเริ่มต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2532 และสามารถตออายุไดเปน คราว ๆ ครั้งละ     
3 ป โดยผูใหเชามีสิทธิเพ่ิมคาเชาข้ึนรอยละ 5 ของคาเชาในปท่ีผานมา คาเชารายปสําหรับสัญญาเชาน้ีมีจํานวนเงิน
ประมาณ 3 ลานบาท 
 
บริษัทยอย 
- บริษัท เซ็นทรัลไอศครีม จํากัด (“CIC”) ไดทําสัญญาใหเชาชวงพ้ืนท่ีอาคารกับ บริษัท บี – อาร (ไทยแลนด) 
จํากัด (“BRT”) และบริษัท ไทยแฟรนไชซ่ิง จํากัด (“TF”)  โดยไดรับคาเชาจาก BRT ปละ 60,000 บาท เปนระยะเวลา 8 
ป  เริ่มต้ังแตวันท่ี 1 มีนาคม 2540 และ ไดรับคาเชาและคาบริการจาก TF ประมาณปละ 600,000 บาท โดยไมไดระบุวัน
สิ้นสุดการเชา 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล (ตอ)  
วันท่ี 30 กันยายน 2548 และ 2547 (สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 (ตรวจสอบแลว) 
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ณ วันท่ี 30 กันยายน 2548 สัญญาเชาดังกลาวไดหมดอายุแลว และไมมีการตอสัญญาเชา 
 

- บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลมารีไทม จํากัด (“CMT”) ไดทําสัญญาเชาโรงแรมลอยน้ํากับ Central Maritime Hotel, 
Dili, East Timor (“CMHD”) ตามสัญญาลงวันท่ี 1 เมษายน 2544 สัญญามีกําหนด 5 ป มีผลบังคับใชต้ังแต 1 มกราคม 
2544 โดยมีการคิดคาเชาในอัตราเดือนละ 100,000 ดอลลารสหรัฐ และจะมีการพิจารณาคาเชาทุกๆ 6 เดือนซ่ึงไดมีการ
ทําสัญญาแกไขปรับปรุงการเชาใหมตามสัญญาลงวันท่ี 1 เมษายน 2545 โดยใหมีการเปลี่ยนแปลงคาเชาโรงแรมลอยน้ํา
ใหมในอัตราเดือนละ 150,000 ดอลลารสหรัฐ ท้ังน้ีใหมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2544 เปนตนไป 
 

เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2545  CMT ไดทําการแกไขสัญญาเชาโรงแรมลอยน้ําใหม โดยเปลี่ยนแปลงคาเชาโรงแรมลอยน้ํา
ใหมในอัตราเดือนละ 100,000 ดอลลารสหรัฐ ซึ่งมีผลทําใหคาเชาเรือลดลงเปนจํานวนเงินประมาณ 12.6 ลานบาท         
(US$ 300,000) ท้ังน้ีใหมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 1  มกราคม 2545 เปนตนไป 
 

นับต้ังแตเดือนมกราคม 2546 ถึงเดือนมิถุนายน 2546  CMT ไดยกเวนคาเชาโรงแรมลอยน้ํากับ  CMHD เนื่องจากเห็นวา
บริษัทดังกลาวประสบปญหาภาวะการดําเนินงานไมดีไมสามารถแบกรับภาระคาเชาเรือไดอีกตอไป  อยางไรก็ตาม     
ต้ังแตเดือนมิถุนายน 2546 ผลการดําเนินงานของ CMHD  เริ่มดีข้ึน CMT และ CMHD  จึงตกลงคิดคาเชาโรงแรม     
ลอยน้ํา เริ่มต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2546  เปนตนไป จนถึงเดือนมิถุนายน 2548 (วันหยุดดําเนินงาน) โดยคิดเปนยอดรอย
ละของรายไดรวมตอเดือนหลัง Service Tax 
 
- เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2545 บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด (“CSBR”) ไดทําสัญญาจะซื้อจะขายอาคารกับ  
กองทุนรวมไทยพัฒนา 1 (“กองทุนรวม”) ในราคาขายรวม 437 ลานบาท โดย CSBR ตกลงขายอาคารโรงแรมพรอม
เฟอรนิเจอรท่ีใชในการประกอบธุรกิจโรงแรมใหแกกองทุนรวม ท้ังน้ี CSBR ไดทําสัญญาเชาอาคารดังกลาวกลับคืน
จากกองทุนรวมตามสัญญาเชาอาคารลงวันท่ีเดียวกันเปนระยะเวลา 3 ป นับต้ังแตวันท่ีในสัญญา และสามารถตอสัญญา
ไดอีกคราวละ 3 ป โดยคาเชาสําหรับระยะเวลาการเชาท่ีตอออกไปจะเปนไปตามอัตราคาเชางวดสุดทาย กอนท่ีจะมีการ
ตออายุสัญญาเชา เวนแตจะมีการพิจารณาปรับคาเชา และ/หรือตกลงเปลี่ยนแปลงแกไขสัญญาเปนอยางอื่น โดยอัตรา  
คาเชาท่ีปรับสามารถปรับเพ่ิมข้ึนหรือลดลงไดจะตองไมเกิน 15% ของคาเชาเฉลี่ยของปท่ีผานมา โดย CSBR ผูกพันท่ีจะ
จายคาเชาปละ 2 งวด ในอัตรางวดละ 150 ลานบาท ภายใตสัญญาดังกลาว  CSBR ตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ท่ีระบุ
ไวในสัญญาฉบับนี้ เชนการประกันวินาศภัยและอัคคีภัยในทรัพยท่ีเชา และอื่นๆ  
 
อยางไรก็ตาม CSBR และกองทุนรวมไดตกลงปรับลดคาเชาลงจากเดิมอัตรางวดละ 150 ลานบาท เปน 127.5 ลานบาท 
โดยมีผลต้ังแตงวดท่ีมีกําหนดชําระเงินต้ังแตวันท่ี 30 กันยายน 2547 เปนตนไป 
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นอกจากน้ีเม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2545 CSBR ยังไดทําสัญญาใหเชาท่ีดินแกกองทุนรวม เปนระยะเวลา 15 ป ต้ังแตวันท่ี 
12 ธันวาคม 2545 ครบกําหนดระยะเวลาการเชาในวันท่ี 11 ธันวาคม 2560 โดยในวันทําสัญญาดังกลาว กองทุนรวม   
ตกลงชําระคาเชาท่ีดินตลอดอายุสัญญาเปนจํานวน 910 ลานบาท ใหแก CSBR ภายใตสัญญานี้กองทุนรวมในฐานะ    
เจาของกรรมสิทธิในอาคารโรงแรม ซึ่งต้ังอยูบนท่ีดินท่ีเชาตามสัญญาน้ีตกลงจะขายอาคารโรงแรมดังกลาวใหแก CSBR 
พรอมเฟอรนิเจอรท่ีมีอยูในอาคารโรงแรมในวันท่ีมีการโอนกรรมสิทธิในอาคารโรงแรม โดยจะดําเนินการโอน     
กรรมสิทธิในอาคารโรงแรมใหแก CSBR ก็ตอเม่ือ CSBR ไดผอนชําระราคาซ้ือคืนอาคารโรงแรมพรอมเฟอรนิเจอร
ใหแกกองทุนรวมตามท่ีระบุไวในสัญญาเรียบรอยแลว 
 
ท้ังน้ีกองทุนรวมไดวาจาง CSBR ใหเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยเหลาน้ีตามสัญญาวาจางผูบริหารอสังหาริมทรัพย    
ลงวันท่ี 12  ธันวาคม 2545 เปนระยะเวลา 15 ป นับแตวันท่ีในสัญญา โดยกองทุนรวมตกลงจายคาตอบแทนสําหรับ      
การบริหารอสังหาริมทรัพยใหแก CSBR เปนจํานวนเงินงวดละ 1.5 ลานบาท เปนจํานวน 2 งวด ในแตละป ภายใต
สัญญาดังกลาว CSBR ตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆท่ีระบุไวในสัญญาฉบับนี้ เชนการดํารงอัตราสวนจํานวนรวมของ
หน้ีสินตอจํานวนรวมของสวนของผูถือหุนใหอยูในสัดสวนไมเกินกวา 2 : 1 ตามรายละเอียดการคํานวณตามท่ีระบุไว
ในสัญญา และดํารงอัตราสวนจํานวนรวมดวยมูลคาหนวยลงทุนประเภท ก ของกองทุนรวมตอมูลคาการประเมินราคา
ตลาดของโรงแรม CSBR ใหไมสูงกวา 0.65 : 1 และอื่นๆ 
 
เพื่อเปนหลักประกันการชําระหน้ีและปฏิบัติตามสัญญาฉบับน้ี CSBR ตกลงจํานองท่ีดินอันเปนท่ีต้ังของทรัพยท่ีเชา        
ดังกลาว และใหบริษัท โรงแรม เซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) จัดทําหนังสือรับรองการชําระหน้ีและการปฏิบัติตาม
สัญญาเชาอาคาร และสัญญาบริหารอสังหาริมทรัพย 
 
- เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2546 บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด (“CHBR”) ไดทําสัญญาเชาท่ีดินและอาคาร    
โรงแรมเซ็นทรัลวงศอมาตยบีชรีสอรท พัทยา (“อาคารโรงแรม”) กับกองทุนรวมไทยพัฒนา 2 (“กองทุน”) เพื่อประกอบ
ธุรกิจโรงแรม โดยมีกําหนดระยะเวลา 10 ป เริ่มต้ังแตวันท่ี 23 ธันวาคม 2546 เปนตนไป ท้ังน้ี CHBR ตกลงชําระคาเชา
เปนงวดรายหกเดือน ในอัตรางวดละ 55 ลานบาท โดยท่ีอัตราคาเชาน้ีใชบังคับสําหรับระยะเวลาการเชาต้ังแตวันท่ีลง
นามในสัญญาจนถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2550 หลังจากน้ันคูสัญญาจะพิจารณาปรับคาเชาตามความเหมาะสม สําหรับคา
เชางวดแรกมีกําหนดชําระในวันท่ี 26 สิงหาคม 2547 เพื่อเปนคาเชาสําหรับระยะเวลาการเชาต้ังแตวันท่ี 23 ธันวาคม 
2546 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2547 และงวดถัดไปจะมีกําหนดชําระในวันทําการท่ีสามกอนสิ้นเดือนกุมภาพันธ และเดือน
สิงหาคมในแตละป สําหรับคาเชางวดสุดทายจะชําระในวันท่ีสัญญาน้ีระงับหรือสิ้นสุดลง ในจํานวนเงินซึ่งคิดคํานวณ
ตามจํานวนวันท่ีเกิดข้ึนจริงนับต้ังแตวันถัดจากกําหนดวันชําระคาเชาในงวดกอนหนาจนถึงวันท่ีสัญญาน้ีสิ้นสุดลง    
ภายใตสัญญาดังกลาว CHBR ตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ท่ีระบุไวในสัญญาฉบับนี้ 
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นอกจากนี้ CHBR ตกลงท่ีจะดําเนินการกอสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสรางอื่นใดบนทรัพยท่ีเชา เพื่อเปนการเพ่ิมมูลคา     
ท่ีดินและอาคารโรงแรมเปนการตอบแทนการท่ีกองทุนตกลงให CHBR เชาทรัพยท่ีเชา และภายหลังจากปท่ีหน่ึง       
นับจากวันเริ่มตนของระยะเวลาการเชา CHBR ตกลงท่ีจะซอมแซมใหญ และ/หรือพิจารณาปรับปรุงอาคารโรงแรม เพ่ือ
ปรับปรุงมูลคาของทรัพยท่ีเชาใหดีข้ึนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจโรงแรม อีกท้ัง CHBR ยังตกลงท่ีจะจัดทํา
ประกันวินาศภัยในทรัพยท่ีเชาในวงเงิน 450 ลานบาท โดย CHBR เปนผูเสียคาใชจายในสวนนี้เอง และกําหนดให
กองทุนเปนผูรับผลประโยชน 
 
- เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2546 บริษัท เซ็นทรัลอินเตอรพัฒนา จํากัด (“ผูขายฝาก”) ไดทําสัญญาขายฝากท่ีดิน
พรอมอาคารโรงแรมเซ็นทรัลวงศอมาตยบีชรีสอรทพัทยากับกองทุนรวมไทยพัฒนา 2 (“ผูซื้อฝาก”) และผูขายฝากอีก
รายหน่ึงไดทําสัญญาขายฝากท่ีดิน กับ กองทุนรวมไทยพัฒนา 2 (“ผูซื้อฝาก”) เพื่อใหบริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท 
จํากัด (“CHBR”) เชาและดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการโรงแรม ซึ่งคูสัญญาตกลงใหผูขายฝาก หรือบริษัท เซ็นทรัลหัวหิน       
บีชรีสอรท จํากัด หรือบริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จํากัด (มหาชน) รายหน่ึงรายใดเปนผูมีสิทธิไถคืนทรัพยท่ีขาย
ฝากจากผูซื้อฝากในราคาสินไถตามท่ีระบุในสัญญาภายในกําหนดระยะเวลาสิบปนับต้ังแตวันจดทะเบียนโอน  
กรรมสิทธิ หรือในกรณีท่ีผูมีสิทธิไถคืนมีความประสงคจะไถทรัพยท่ีขายฝากใหเสร็จสิ้นกอนกําหนดสิบปใหแจงเปน
หนังสือถึงผูซื้อฝากใหทราบลวงหนากอนถึงกําหนดการผอนชําระงวดถัดไปไมนอยกวาสามสิบวัน 
 
ณ วันท่ี 18  ธันวาคม 2546 ผูขายฝากท้ังสองรายไดทําหนังสือสละสิทธิในการไถคืนทรัพยท่ีขายฝากใหแกบริษัท    
เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด และบริษัทโรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จํากัด (มหาชน) 
 
เพื่อเปนหลักประกันการชําระหน้ีและปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้บริษัทไดออกหนังสือรับรองการชําระหน้ีของบริษัท 
เซ็นทรัล หัวหินบีชรีสอรท จํากัด กับกองทุนรวมไทยพัฒนา 2 
 
สัญญาบริการระยะยาว 
 
บริษัทใหญ 
 
- เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2540 บริษัทไดทําสัญญาการจัดการกับบริษัท เตียงจิราธิวัฒน จํากัด เพื่อทําการบริหารการ
ดําเนินงานของหองชุด โดยสัญญาเริ่มต้ังแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2540 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2550 และสามารถตอสัญญา
เพิ่มอีก 5 ปกอนสัญญาหมดอายุ 6 เดือน ซึ่งภายในระยะเวลาของสัญญา 10 ป บริษัทจะลงทุนในเครื่องตกแตงและ
อุปกรณตกแตงและบันทึกรายการเปน “เงินลงทุนในโครงการวอเตอรฟรอน” โดยบริษัทตัดจําหนายเงินลงทุนใน   
โครงการดังกลาวเปนคาใชจายเปนระยะเวลา 10 ป และบริษัทจะไดรายไดคาจัดการจากบริษัทท่ีเก่ียวของกันในอัตรา
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วันท่ี 30 กันยายน 2548 และ 2547 (สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 (ตรวจสอบแลว) 
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ของกําไรจากการดําเนินงาน ซึ่งกําหนดไวตามสัญญา และสินทรัพยดังกลาวจะถูกโอนใหกับคูสัญญาเม่ือสัญญาการ   
จัดการส้ินสุดลง 
 
- เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2547 บริษัทไดทําสัญญาคาตอบแทนการจัดการกับบริษัทยอย โดยสัญญาดังกลาวมีผล
บังคับใชต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2547 คาตอบแทนการจัดการดังกลาวกําหนดชําระเปนรายไตรมาสท้ังน้ีคูสัญญามีสิทธิท่ี
จะทําการแกไขหรือเพิ่มเติมหรือลดงานท่ีดําเนินการน้ี หรือเพิ่มหรือลดเงินคาตอบแทนโดยจะตองทําความตกลงเปน
หนังสือ  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

- บริษัทไดทําสัญญาคาตอบแทนการจัดการสําหรับบริษัทยอยเจ็ดแหงในกลุมโรงแรมเพ่ือบริหารงานกิจการ
โรงแรม  ภายใตสัญญาดังกลาวบริษัทจะไดรับคาตอบแทนการจัดการในอัตราเปนรอยละท่ีกําหนดไวใน
สัญญาของรายไดสุทธิจากการใหบริการ โดยแยกเปนคาบริหารจัดการและคาจัดการการตลาด  

 
- บริษัทไดทําสัญญาการจัดการดานการตลาดกับบริษัทยอยอีกหน่ึงแหงในกลุมโรงแรม  ภายใตสัญญาดังกลาว

บริษัทจะไดรับคาตอบแทนเฉพาะการจัดการดานการตลาดในอัตราเปนรอยละท่ีกําหนดไวในสัญญาของ
รายไดสุทธิจากการใหบริการ  

 
- บริษัทไดทําสัญญาคาตอบแทนการจัดการกับบริษัทยอยอีกหนึ่งแหงในกลุมโรงแรมเพ่ือบริหารงานกิจการ

โรงแรม  ภายใตสัญญาดังกลาวบริษัทจะไดรับคาตอบแทนการจัดการเปนจํานวนเงินคงท่ีเปนรายเดือน 
 

- บริษัทไดทําสัญญาคาตอบแทนการบริหารงานกับบริษัทยอยแหงหน่ึงคือบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป 
จํากัด (“CRG”) สําหรับการบริหารงานของ CRG ภายใตสัญญาดังกลาวบริษัทจะไดรับคาตอบแทนการ      
จัดการเปนจํานวนเงินคงท่ีเปนรายเดือน 

 
บริษัทยอย 
 
- บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด (“CHBR”) ไดทําสัญญาการจัดการกับบริษัท เอเอพีซี (ประเทศไทย) 
จํากัดภายใตเงื่อนไขของสัญญาการจัดการซ่ึงมีระยะเวลา 10 ป เริ่มต้ังแตวันท่ี 1 เมษายน 2539 คูสัญญาจะใหบริการดาน
การจัดการและบริหารกิจการโรงแรมของ CHBR และ CHBR ตกลงท่ีจะจายคาธรรมเนียมการจัดการ โดยคํานวณตาม
วิธีการท่ีระบุไวในสัญญา 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล (ตอ)  
วันท่ี 30 กันยายน 2548 และ 2547 (สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 (ตรวจสอบแลว) 
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ตามสัญญาการจัดการดังกลาวระบุวาสัญญาการจัดการจะสามารถตอสัญญาไดทุกๆ 5 ป โดยอัตโนมัติ และ ณ วันท่ี 22 
ธันวาคม 2543  CHBR ไดทําการแกไขระยะเวลาและอัตราคาธรรมเนียมการบริหารของสัญญาการจัดการใหมโดยขยาย
ระยะเวลาออกไปอีก 2 ป  เริ่มตนวันท่ี 1 มกราคม 2544  ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2545 
 
ณ วันท่ี 10 ตุลาคม 2545 บริษัทไดทําการแกไขระยะเวลาของสัญญาการจัดการใหมโดยขยายระยะเวลาตอไปอีก 2 ป 
เริ่มตนวันท่ี 1 มกราคม 2546 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 นอกจากน้ีในสัญญายังระบุใหสามารถตออายุสัญญาได
อัตโนมัติอีก 1 ป โดยเริ่มตนวันท่ี 1 มกราคม 2548 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 
 
- เม่ือวันท่ี  1 มกราคม 2544 บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด (“CHBR”) ไดทําสัญญาการบริการกับบริษัท                 
หางเซ็นทรัลดีพารทเมนทสโตร จํากัด มีกําหนด 3 ป เพื่อรับขอมูลทางธุรกิจและคําแนะนําตางๆ อันเก่ียวกับการ
ตัดสินใจท่ีเปนประโยชนตอ CHBR โดยมีอัตราคาบริการปละ 10 ลานบาท เมื่อสิ้นสุดอายุของสัญญา คูสัญญาสามารถ
ตอสัญญาออกไปไดอีกคราวละหน่ึงป โดยท่ีอัตราคาบริการจะมีการพิจารณารวมกัน 
 
- บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จํากัด (“CSH”) ไดทําสัญญาใหเชาและใหบริการกับบริษัท สรรพสินคาหาดใหญ 
จํากัด มีกําหนดเวลา 30 ป สิ้นสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2567 โดยบริษัท สรรพสินคาหาดใหญ จํากัด ไดตกลงเชา        
สวนหนึ่งของอาคารของ CSH เพ่ือใชประกอบกิจการศูนยการคา โดย CSH มีรายไดรวมประมาณ 428 ลานบาท ตลอด
อายุของสัญญา  
 
สัญญาสิทธิ 
 
บริษัทใหญ 
บริษัทไดทําสัญญาสิทธิกับบริษัท เอเอพีซี (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2544 โดยมีผลต้ังแต วันท่ี         
1 มีนาคม 2544 โดยอนุญาตใหบริษัทเปนผูดําเนินกิจการโรงแรมภายใตช่ือ “โซฟเทล” เปนเวลา 5 ป และเพื่อเปนการ 
ตอบแทนสิทธิดังกลาว บริษัทตกลงจะจายคาธรรมเนียมสิทธิโดยคํานวณจากรายไดคาหองพักตามอัตรารอยละท่ีระบุใน
สัญญา 
 
บริษัทยอย 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จํากัด (“CSH”) ไดทําสัญญาสิทธิกับบริษัท เอเอพีซี (ประเทศไทย) จํากัด ตามสัญญาลง
วันท่ี 20 กันยายน 2544 โดยอนุญาตให CSH เปนผูดําเนินกิจการโรงแรมภายใตช่ือ “โนโวเทล” เปนเวลา 5 ป นับต้ังแต
วันท่ี 1 ตุลาคม 2544 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2549 และเพ่ือเปนการตอบแทนสิทธิดังกลาว CSH ตกลงจะจายคาธรรมเนียม
สิทธิโดยคํานวณจากรายไดคาหองพักตามอัตรารอยละท่ีระบุในสัญญา 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล (ตอ)  
วันท่ี 30 กันยายน 2548 และ 2547 (สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 (ตรวจสอบแลว) 
 
 

 28

สัญญาโอนสิทธิการจําหนาย 
วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2546 บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) ไดทําสัญญารับโอนสิทธิภายใตสัญญาโอน
สิทธิการจําหนายจากบริษัท เซ็นทรัลไอศครีม จํากัด กับบริษัท บี-อาร (ไทยแลนด) จํากัด ซึ่งอนุญาตให CRG เปน
ผูดําเนินการรานคาภายใตเครื่องหมายการคาบาสก้ิน - รอบบ้ินสในประเทศไทย 

 
สัญญาเชาและบริการระยะยาว 
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) มีสัญญาเชาและบริการระยะยาวกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกันเปนเวลา 3 - 
30 ป จนถึงป 2569 ตามเงื่อนไขของสัญญา CRG จะตองจายคาเชาและบริการเปนยอดคงท่ีรายเดือน หรือคิดเปนรอยละ
ของยอดขาย 
 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2548 CRG มีภาระผูกพันท่ีจะตองจายคาเชาและบริการตามสัญญาเปนยอดคงท่ีดังน้ี 
 
 (ลานบาท) 
ไมเกิน 1 ป 192.7 
เกิน 1 ปแตไมเกิน 3 ป 135.4 
เกิน 3 ป   59.7 
รวม 387.8 
 
สัญญาส่ังทําไอศกรีม 
ณ วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2546 บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) ไดรับโอนสิทธิภายใต Co-Packing 
Agreement จากบริษัท เซ็นทรัลฟาสตฟูด กรุป จํากัด ซึ่งทํากับบริษัท บี-อาร (ไทยแลนด) จํากัด (“BRT”) ซึ่งมีระยะเวลา
ของสัญญา 3 ป นับต้ังแตวันท่ี 19 มิถุนายน 2544 ถึง 18 มิถุยายน 2547 โดยทาง BRT จะเปนผูผลิตและจําหนายไอศกรีม
ใหกับบริษัท เพ่ือจําหนายในกิจการราน “เค เอฟ ซี” ตามขอตกลงท่ีกําหนดไวโดยใชสูตรการผลิตของบริษัทผูผลิตและ
จะตองมีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑโดยบริษัทผูสั่งทํา 
 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2548 CRG ไดทําการตออายุสัญญาฉบับดังกลาว ซึ่งมีระยะเวลาของสัญญา 1 ป นับต้ังแตวันท่ีใน
สัญญา และสิ้นสุดในวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 
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ภาระค้ําประกันตามสัญญาระหวางกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2548 
 
บริษัทใหญ 
- บริษัทไดคํ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร วงเงินการขอเปดเลตเตอรออฟเครดิตและการคํ้าประกันตาง ๆ 
ของบริษัทยอยดังกลาวตอธนาคารในประเทศหลายแหงเปนจํานวนเงินรวม 119 ลานบาท 
 
- เม่ือวันท่ี 12  ธันวาคม 2545 บริษัทไดออกหนังสือรับรองการชําระหน้ีของบริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด 
กับกองทุนรวมไทยพัฒนา 1 ในกรณีท่ี บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด ไมสามารถบริหารอสังหาริมทรัพยใหมี
ยอดรายไดข้ันตํ่าตามท่ีกําหนดในสัญญาวาจางบริหารอสังหาริมทรัพย โดยบริษัทจะรับผิดชอบในจํานวนเงินท่ียังขาด
อยูของรายไดข้ันตํ่าท่ี บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด จะตองรับผิดชอบ 
 
- เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2546 บริษัทไดออกหนังสือรับรองการชําระหนี้ของบริษัท เซ็นทรัล หัวหินบีชรีสอรท 
จํากัด กับกองทุนรวมไทยพัฒนา 2 
 
5. ลูกหน้ีการคา 
 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2548 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 บริษัทและบริษัทยอยมียอดลูกหนีก้ารคาคงเหลือ โดยแยกตาม
จํานวนเดือนท่ีคางชําระไดดังน้ี 
 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 กันยายน 2548  31 ธันวาคม 2547  30 กันยายน 2548  31 ธันวาคม 2547 

ยังไมถึงกําหนดชําระ 116,587  134,578  50,946  39,643 
นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน 67,381  99,302  8,721  20,952 
มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน 5,059  1,967  472  439 
มากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน 3,900  939  1,797  176 
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป    1,988      1,656  1,072       957 
รวม 194,915  238,442  63,008  62,167 
หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ   (1,995)     (1,961)   (1,119)   (1,119) 
ลูกหน้ีการคา – สุทธิ 192,920  236,481  61,889  61,048 
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6. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 
 
ในงบการเงินระหวางกาลงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2548 การเปลี่ยนแปลงรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
ท่ีเปนสาระสําคัญมีดังตอไปนี้ 
 
 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
การลงทุนเพิ่มในอุปกรณ 1,121,386  57,640 
การจําหนายอุปกรณ  (108,201)  (20,239) 
การเปลี่ยนแปลงสุทธิ 1,013,185   37,401 
 
7. เงินลงทุนซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสยี 
 
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียในงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันท่ี 30 กันยายน 2548 ประกอบดวย 
 

     ลานบาท 

 ประเภทกิจการ  ทุนชําระ
แลว 

(ลานบาท) 

สัดสวน
เงินลงทุน 
(รอยละ) 

ตามวิธี
ราคาทุน 

ตามวิธีสวน
ไดเสีย 

เงินปนผล 

บริษัทยอย        
บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด โรงแรม  250 100.0 394 758 - 
บริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเมนท จํากัด บริหารจัดการ  1,000 100.0 1,000 632 - 
บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จํากัด โรงแรม  150 100.0 189 190 - 
บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด โรงแรม  185 63.9 199 374 47 
บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบยรีสอรท จํากัด โรงแรม  500 100.0 500 490 - 
บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด อาหารและ  620 100.0 670 851 197 
 เคร่ืองด่ืม       
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด โรงแรม  750 100.0 750 743 - 
กองทุนรวม        
กองทุนรวมไทยพัฒนา 1 ลงทุนใน  1,350 20.04    220 220 126 
 อสังหาริมทรัพย       
รวม     3,922 4,258 370 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล (ตอ)  
วันท่ี 30 กันยายน 2548 และ 2547 (สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 (ตรวจสอบแลว) 
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เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียในงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 ประกอบดวย 
 
     ลานบาท 

 ประเภทกิจการ  ทุนชําระ
แลว 

(ลานบาท) 

สัดสวน
เงินลงทุน 
(รอยละ) 

ตามวิธี
ราคาทุน 

ตามวิธีสวน
ไดเสีย 

เงินปนผล 

บริษัทยอย        
บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด โรงแรม  250 100.0 394 697 - 
บริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเมนท จํากัด บริหารจัดการ  1,000 100.0 1,000 672 - 
บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จํากัด โรงแรม  60 100.0 99 107 - 
บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด โรงแรม  185 63.9 199 391 12 
บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบยรีสอรท จํากัด โรงแรม  500 100.0 500 503 - 
บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด อาหารและ  620 84.0 395 576 - 
 เคร่ืองด่ืม       
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด โรงแรม  251 100.0 251 250 - 
กองทุนรวม        
กองทุนรวมไทยพัฒนา 1 ลงทุนใน  1,350 20.04    237    269 144 
 อสังหาริมทรัพย       
รวม     3,075 3,465 156 

 
8. เงินกูยืมระยะยาว  
 

เงินกูยืมระยะยาว ณ วันท่ี 30 กันยายน 2548 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 มีดังน้ี 
 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 30 กันยายน 2548  31 ธันวาคม 2547  30 กันยายน 2548  31 ธันวาคม 2547 

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน        

ในประเทศ 524,000 112,000 -  - 

หัก สวนของเงนิกูยืมระยะยาวท่ีถึง     

   กําหนดชําระภายในหน่ึงป (34,000) (68,000)   -    -  

รวมเงินกูยืมระยะยาว-สุทธ ิ 490,000  44,000   -    -  

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล (ตอ)  
วันท่ี 30 กันยายน 2548 และ 2547 (สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 (ตรวจสอบแลว) 
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ในระหวางงวดสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2548 การเปลี่ยนแปลงเงินกูยืมระยะยาว ท่ีเปนสาระสําคัญดังตอไปนี้ 
 
 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
ยอดสุทธิตนป 112,000  - 
เงินกูยืมเพ่ิม 490,000  - 
แปลงหน้ีใหม (Refinance) เปนเงินกูยืมระยะสั้น (10,000)  - 
การจายคืนเงินกูยืม  (68,000)    -  
ยอดสุทธิสิ้นป 524,000    -  

 
บริษัทยอย 
1. เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2547 บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด ( “CRG” ) ไดทําสัญญาเงินกูยืมระยะยาวกับ
ธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหน่ึงเปนจํานวนเงิน 200 ลานบาท ซึ่งสัญญามีระยะเวลา 36 เดือนโดยมีกําหนดชําระคืน
เงินตนทุกงวด 6 เดือนนับต้ังแตวันท่ีเบิกเงินกูงวดแรก รวม 6 งวด โดย 5 งวดแรกชําระงวดละ 34 ลานบาท และงวด   
สุดทายชําระเปนจํานวนเงิน 30 ลานบาท เริ่มผอนชําระเงินตนงวดแรกในวันท่ี 29 กันยายน 2547  สวนดอกเบ้ียชําระ       
ตางหากทุกเดือนโดยอัตราดอกเบ้ียในปท่ี 1 – 2 เปนอัตราคงท่ี 3.5% ตอป และในปท่ี 3 เปนตนไปใหใชอัตราดอกเบ้ียข้ัน
ตํ่าสําหรับเงินใหกูยืมระยะยาว (MLR) –1.5% ตอป ตามท่ีธนาคารแหงน้ีเปนผูกําหนดและประกาศบังคับใชเปนการ
ท่ัวไป โดย CRG ใหคําม่ันวาตราบเทาท่ียังมีหนี้ดังกลาวคางชําระอยูกับธนาคารไมวาจะเปนจํานวนเทาใดก็ตามจะไมนํา
ทรัพยสินท่ีเปนอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาท้ังท่ีมีอยูเดิม และท่ีจะไดมาใหมในอนาคตไปจําหนายจายโอน หรือ กอ
ภาระผูกพันใดๆ ในทรัพยสินดังกลาวเปนจํานวนเงินหรือมูลคารวมท้ังส้ินเกินกวา 20 ลานบาทตอปโดยมิไดรับความ
ยินยอมเปนหนังสือจากธนาคารกอน ท้ังน้ีไมนับรวมภาระผูกพันในทรัพยสินท่ีบริษัทไดกอข้ึนแลวกอนวันท่ีในคําม่ันน้ี 
 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2548 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 ยอดเงินกูคงเหลือตามสัญญามีจํานวน 34 ลานบาท และ               
102 ลานบาท ตามลําดับ 
 

2. เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2546 บริษัท เซ็นทรัลกระบ่ีเบยรีสอรท จํากัด (“CKBR”) ไดทําสัญญาเงินกูยืมระยะยาวกับ
ธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหน่ึงเปนจํานวนเงิน 500 ลานบาท มีระยะเวลา 9 ป นับจากวันท่ีเบิกเงินกูงวดแรก โดยมี
กําหนดผอนชําระคืนเงินตนเปนรายไตรมาส รวม 24 งวด (สําหรับไตรมาสแรกถึงไตรมาสท่ี 12 ไมมีการผอนชําระคืน
เงินตน) 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล (ตอ)  
วันท่ี 30 กันยายน 2548 และ 2547 (สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 (ตรวจสอบแลว) 
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โดยกําหนดชําระเงินตนงวดแรกในเดือนพฤศจิกายน 2550 ซึ่งเปนไตรมาสท่ี 13 นับจากวันท่ีไดเบิกเงินกูงวดแรก ดังน้ี: 
 

งวดท่ี  จํานวนเงินผอนชําระ  จํานวนเงินผอนชําระรวม 
  (ลานบาท)  (ลานบาท) 

1 ถึง 4  10  40 
5 ถึง 8  15  60 

9 ถึง 12  20  80 
13 ถึง 16  25  100 
17 ถึง 24  27.5  220 

    500 
 
สวนดอกเบ้ียชําระตางหากทุกเดือน ท้ังน้ี CKBR ไดจดจํานองท่ีดินและสิ่งปลูกสรางเปนหลักประกันเงินกู CKBR ได
เบิกเงินกูงวดแรกจํานวน 10 ลานบาท เม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2547 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 ยอดเงินกูคงเหลือตามสัญญามีจํานวน 10 ลานบาท และเมื่อวันท่ี 7 มีนาคม 2548 CKBR ได
ทําการแปลงหน้ีใหม (Refinance) เปนเงินกูจํานวนน้ี โดยการออกต๋ัวสัญญาใชเงินจํานวนเงิน 10 ลานบาทแกธนาคาร
พาณิชยดังกลาว ครบกําหนดในวันท่ี 2 กันยายน 2548 ท้ังน้ีต๋ัวสัญญาใชเงินดังกลาวสามารถตออายุไดครั้งละไมเกิน 180 
วัน และต๋ัวฉบับสุดทายมีระยะเวลาครบกําหนดไมเกินวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2551 หรือตามระยะเวลาท่ีธนาคารแหง
ประเทศไทยอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2548  ยอดเงินกูคงเหลอืตามสัญญามีจํานวน 500 ลานบาท ประกอบดวยต๋ัวสัญญาใชเงิน 10 ลาน
บาทและเงินกูยืมระยะยาว 490 ลานบาท 
 
9. ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 
 

สําหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2548 
 

จําแนกตามประเภทธุรกิจ ลานบาท 

 สวนงาน  สวนงานการ  สวนงาน    รายการตัด   
 โรงแรม  ขายอาหาร  กองทุนรวม  รวม  บัญช ี  รวมสุทธิ 
   และไอศกรีม         
รายได 539  988  91  1,618  (110)  1,508 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ (24)  90  116  182  (45)  137 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล (ตอ)  
วันท่ี 30 กันยายน 2548 และ 2547 (สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 (ตรวจสอบแลว) 
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สําหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2548 
 
จําแนกตามประเภทธุรกิจ ลานบาท 

 สวนงาน  สวนงานการ  สวนงาน    รายการตัด   
 โรงแรม  ขายอาหาร  กองทุนรวม  รวม  บัญช ี  รวมสุทธิ 
   และไอศกรีม         
รายได 1,711  2,877  273  4,861  (324)  4,537 
กําไรสุทธิ 71  251  255  577  (131)  446 

 

สําหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2547 
 
จําแนกตามประเภทธุรกิจ ลานบาท 

 สวนงาน  สวนงานการ  สวนงาน    รายการตัด   
 โรงแรม  ขายอาหาร  กองทุน  รวม  บัญช ี  รวมสุทธิ 
   และไอศกรีม  รวม       
รายได 557  848  76  1,481  (91)  1,390 
กําไรสุทธิ 75  81  54  210  (38)  172 
 

สําหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2547 
 
จําแนกตามประเภทธุรกิจ ลานบาท 

 สวนงาน  สวนงานการ  สวนงาน    รายการตัด   
 โรงแรม  ขายอาหาร  กองทุน  รวม  บัญช ี  รวมสุทธิ 
   และไอศกรีม  รวม       
รายได 1,639  2,347  273  4,259  (320)  3,939 
กําไรสุทธิ 154  150  208  512  (113)  399

 
บริษัทและบริษัทยอยประกอบธุรกิจโรงแรมและกิจการรานอาหารและเครื่องด่ืมประเภท ฟาสตฟูด ซึ่ง ไดแก ไกทอด 
โดนัท พิซซา เพรทเซล และไอศกรีม 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณของบริษัทและบริษัทยอยสวนใหญเปนอาคารโรงแรม สิทธิการเชาในรานอาหาร และอุปกรณ 
เครื่องใชในการดําเนินธุรกิจโรงแรมและรานอาหาร 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล (ตอ)  
วันท่ี 30 กันยายน 2548 และ 2547 (สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 (ตรวจสอบแลว) 
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10. สัญญาระยะยาว 
 

10.1 สัญญาเชาระยะยาว 
 

บริษัทใหญ 
เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2546 บริษัทไดทําบันทึกความเขาใจกับ บริษัท เซ็นทรัล เวิลด ทาวเวอร จํากัด (“CWT”) โดยท่ี
สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยเปนเจาของกรรมสิทธิในท่ีดินของโครงการ เซ็นทรัล เวิลด พลาซา ไดทํา
สัญญาใหกองทุนรวมธุรกิจไทย 4 (“กองทุน”) เชาท่ีดิน อาคาร และสิ่งปลูกสราง ซึ่งกองทุนไดทําสัญญาให CWT      
เชาชวงอาคารโรงแรมและ CWT ประสงคท่ีจะยกเลิกการเชาชวงอาคารโรงแรมกับกองทุนและใหบริษัททําสัญญาเชา
ชวงอาคารโรงแรมโดยตรงกับกองทุน สําหรับสิทธิในการเชาหรือเชาชวงท่ีดินในการกอสรางและพัฒนาโรงแรมใน
โครงการเซ็นทรัลเวิลด พลาซา และเพื่อเปนการยืนยันวาบริษัทจะเขารวมกับ CWT สําหรับโครงการดังกลาวบริษัท   
ตกลงวางเงินประกันจํานวน 5 ลานบาท ณ วันท่ีทําบันทึกนี้และ CWT ตกลงจะชําระคืนใหกับบริษัทในวันท่ีบริษัทได
ทําสัญญาเชาชวงทรัพยสินท่ีเชากับกองทุนแลว 
 

เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2548 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด (“CWH”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบรษัิท ไดทําสัญญา   
เชาชวงท่ีดินและอาคารในสวนของโรงแรมจากกองทุนรวมธุรกิจไทย 4 เพื่อพัฒนาและใชประกอบการดําเนินธุรกิจ
เกี่ยวกับโรงแรมหรือธรุกิจอื่นท่ีเกี่ยวของ โดย CWH ตองจายคาเชาลวงหนาและคาเชารายปใหแกกองทุนตลอดอายุของ
สัญญาซ่ึงส้ินสุดวันท่ี 22 ธันวาคม 2575 เปนจํานวนเงิน 1,188.75 ลานบาท ท้ังน้ี CWH ไดชําระคาเชาลวงหนาเมื่อลง
นามในสัญญาเปนจํานวนเงิน 275 ลานบาท นอกจากน้ี CWT ไดตกลงคืนเงินประกันจํานวน 5 ลานบาทดังกลาวใหกับ
บริษัทแลว 
 
บริษัทยอย 
- เมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม 2528 บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด ( “CHBR” ) ไดทําสัญญาเชาท่ีดิน อาคาร      
โรงแรม และทรัพยสินของ โรงแรมรถไฟหัวหินกับการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท) เปนเวลา 30 ป สิ้นสุดวันท่ี 15 
มกราคม 2559 สัญญาเชาน้ีสามารถตอสัญญาออกไปไดโดยอัตโนมัติอีก 3 ป 4 เดือน และมีสิทธิท่ีจะตออายุสัญญาไดอีก 
2 ครั้ง ๆ ละ15 ป  CHBR จะตองจายคาเชาตามจํานวนเงินท่ีระบุไวในสัญญาเริ่มต้ังแตวันท่ี 15 มกราคม 2529 นอกจากน้ี 
บริษัทจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาโดยนําหนังสือคํ้าประกัน ซึ่งออกโดยธนาคารเพ่ือเปนการประกันแก รฟท  
ดังตอไปนี้ 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล (ตอ)  
วันท่ี 30 กันยายน 2548 และ 2547 (สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 (ตรวจสอบแลว) 
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ก. จํานวนเงิน 2.5 ลานบาทเพื่อเปนการประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญา 
ข. จํานวนเงินรวมเทากับคาเชา 1 ป ของปนั้น ๆ 
ค. จํานวนเงิน 5 ลานบาท เพื่อเปนการประกันการกอสรางอาคารและส่ิงปลูกสรางรวมท้ังการปรับปรุงและ         
ซอมแซมอาคารโรงแรมใหเปนไปตามสัญญา  หนังสือคํ้าประกันนี้จะส้ินสุดลงเม่ือ รฟท ไดรับมอบอาคาร และสิ่งปลูก
สรางน้ัน 
 

ภายใตเงื่อนไขของสัญญา CHBR จะตองโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารและส่ิงปลูกสรางท่ี CHBR เปนผูจัดหาเพ่ิมเติมรวมท้ัง
สวนท่ีติดต้ังเพ่ิมเติมใหแก รฟท. 
 

- บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) ไดทําสัญญาใหเชาชวงพ้ืนท่ีอาคารกับบริษัทแหงหน่ึง เปน
ระยะเวลา 3 ป เริ่มต้ังแตวันท่ี 1 กันยายน 2544 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2547 โดยในปแรกจะไดรับคาเชาปละ 737,688 บาท
และเพิ่มข้ึนอีก 5% ในปท่ี 2 และ 3 ตามลําดับ 
 

เมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2547 ไดมีการตออายุสัญญาดังกลาว ซึ่งมีระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 1 กันยายน 2547 ถึงวันท่ี 25 เมษายน 
2549 โดยในปแรกจะไดรับคาเชาปละ 853,968 บาท และเพิ่มข้ึนอีก 5% ในปท่ีสอง 
 

10.2 สัญญาบริการระยะยาว 
 

เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2543 บริษัทและบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จํากัดไดทําสัญญาวาจางกับบริษัทแหงหน่ึง
จัดการดานการตลาดโดยการขายบัตรสมาชิก ซึ่งมีระยะเวลา 3 ป นับจากวันท่ี 15 พฤษภาคม 2543 โดยบริษัทตกลงจาย
คาบริการดานการตลาดใหกับบริษัทคูสัญญาในอัตราของกําไรสุทธิจากการขายบัตรสมาชิก ซึ่งกําหนดไวตามสัญญา 
โดยรายไดท่ีไดจากการขายบัตรสมาชิกจะบันทึกในบัญชี “รายไดรอตัดบัญชี” ซึ่งบริษัทจะตัดเปนรายไดเวลา 1 ป ตาม
อายุของบัตรสมาชิก 
 

เมื่อวันท่ี 10 มิถุนายน 2546 ไดมีการตออายุสัญญาดังกลาว ซึ่งมีระยะเวลา 3 ป ต้ังแตวันท่ี 16 มิถุนายน 2546 ถึงวันท่ี 15 
มิถุนายน 2549 
 

10.3 สัญญาสิทธิ 
 

บริษัทยอย 
- วันท่ี 20 มกราคม 2547 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) ไดทําสัญญารับโอนสิทธิภายใตสัญญา
สิทธิกับบริษัท ไทยแฟรนไชซิ่ง จํากัด และบริษัท ดัสกินส จํากัด ซึ่งต้ังตามกฎหมายของประเทศญี่ปุนโดยอนุญาตให
บริษัทเปนผูดําเนินกิจการรานคา ภายใตเครื่องหมายการคา ‘มิสเตอรโดนัท’ ในประเทศไทย และเพื่อเปนการตอบแทน
สิทธิดังกลาว CRG ตกลงจะจายคาธรรมเนียมสิทธิเปนรายเดือนตามอัตรารอยละท่ีระบุในสัญญา  



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล (ตอ)  
วันท่ี 30 กันยายน 2548 และ 2547 (สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 (ตรวจสอบแลว) 
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- วันท่ี 18 กันยายน 2546 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) ไดทําสัญญารับโอนสิทธิภายใตสัญญา
สิทธิกับบริษัท เซ็นทรัลฟาสตฟูด กรุป จํากัดและบริษัท ยัม เรสเตอรองส อินเตอรเนช่ันแนล (ประเทศไทย) จํากัด ใน
ฐานะผูแทนของบริษัท เคนต้ักกี้ ฟรายด ชิกเกน อินเตอรเนช่ันแนล โฮลดิ้งส จํากัด ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยอนุญาตให CRG เปนผูดําเนินกิจการรานคาภายใตเครื่องหมายการคา “เค.เอฟ.ซี” ในประเทศไทย 
เพื่อเปนการตอบแทนสิทธิดังกลาว CRG ตกลงจะจายคาธรรมเนียมสิทธิแรกเริ่มจํานวนหน่ึงเปนเหรียญดอลลารสหรัฐ 
สําหรับรานคาทุกรานท่ีเปดดําเนินการภายใตเครื่องหมายการคาน้ี และจายคาธรรมเนียมสิทธิเปนรายไตรมาสตามอัตรา
รอยละท่ีระบุในสัญญา โดย CRG ตองปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขในสัญญา 
 

- บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) ไดทําสัญญากับบริษัท ทีเจเอ็นเอส (ประเทศไทย) จํากัด     
เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2544 โดยอนุญาตให CRG เปนผูดําเนินกิจการรานคา  ภายใตเครื่องหมายการคา “พิซซา ฮัท”     ใน
ประเทศไทยต้ังแตวันท่ี 1 เมษายน 2544 เปนตนไป เพื่อเปนการตอบแทนสิทธิดังกลาว CRG ตกลงจายคาธรรมเนียม
สิทธิแรกเริ่มจํานวนหน่ึงใหแกทุกๆ รานคาท่ีเปดดําเนินการและจายคาธรรมเนียมสิทธิเปนรายเดือนตามอัตรารอยละท่ี
ระบุในสัญญา โดย CRG ตองปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขในสัญญา  
 

- วันท่ี 2 ตุลาคม 2546 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) ไดทําสัญญารับโอนสิทธิภายใตสัญญา
พัฒนา สัญญาสิทธิ และสัญญาเครื่องหมายการคากับบริษัท ฟูด โนเวลต้ีส จํากัด และบริษัทตางประเทศแหงหน่ึงซ่ึง
บริษัทตางประเทศดังกลาวไดอนุมัติให CRG ไดรับสิทธิเครื่องหมายการคา สิทธิประโยชน สิทธิในการพัฒนา สิทธิใน
การเปนผูจัดต้ังและสิทธิในการดําเนินงานรานขายขนมอบและเครื่องด่ืมภายใตช่ือ “AUNTIE ANNE’S” ตามเง่ือนไข
ของสัญญา CRG ตองจายคาธรรมเนียมในการพัฒนา และคาสิทธิแรกเริ่มสําหรับทุกๆ รานคาท่ีเปดใหม โดยบันทึกไว
ภายใตบัญชีรายจายรอตัดบัญชีในงบดุล นอกจากน้ี CRG ตองจายคาสิทธิและคาโฆษณาในอัตรารอยละท่ีตกลงกันตาม
ยอดขาย สัญญาน้ีมีผลบังคับใชจนถึงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2555 ท้ังน้ี CRG ตองปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขท่ีระบุ
ไวในสัญญาดังกลาว 
 

- ในเดือนกันยายน 2546 บริษัท บี – อาร (ไทยแลนด) จํากัด (“BRT”) ไดตกลงทําสัญญาสิทธิกับบริษัท บาสก้ิน-
รอบบ้ินส อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (“BRINT”) เปนระยะเวลา 20 ป เริ่มต้ังแตวันท่ี 22 กันยายน 2546 โดย BRINT ได
อนุมัติให BRT ไดรับสิทธิในการดําเนินการ และเครื่องหมายการคา ซึ่ง BRT ตองใชในการดําเนินการผลิต จัดจําหนาย 
และ การตลาดของผลิตภัณฑในพื้นท่ี โดย BRT ตองจายคาสิทธิและคาใหความชวยเหลือทางดานเทคนิคเปนจํานวนเงิน
ตามท่ีระบุในสัญญา 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล (ตอ)  
วันท่ี 30 กันยายน 2548 และ 2547 (สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 (ตรวจสอบแลว) 
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10.4 สัญญา EXCLUSIVE SUPPLY AGREEMENT 
 

บริษัทยอย 
เมื่อวันท่ี 6 กันยายน 2548 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) ไดทําสัญญา Exclusive Supply Agreement 
ฉบับใหมกับบริษัทในประเทศสองแหง เพื่อจะไดรับการสนับสนุนเกี่ยวกับเครื่องด่ืมผสมคารบอเนตท่ีขายในกิจการ
ราน “พิซซา ฮัท” และ “เคเอฟซี” ซึ่งดําเนินการโดยบริษัทในประเทศไทย สัญญาน้ีมีอายุ 6 ป โดยมีผลเริ่มต้ังแตวันท่ี 1 
มกราคม 2548 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ภายใตเงื่อนไขของสัญญา CRG จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอจํากัดบาง
ประการตามท่ีระบุไวในสัญญา เพื่อเปนการตอบแทนการสนับสนุนดังกลาว CRG จะไดรับเงินสนับสนุนและ CRG 
บันทึกไวในบัญชี “รายไดรอตัดบัญชี” ในงบดุล และรับรูเปนรายไดโดยวิธีเสนตรงเปนเวลา 6 ป นอกจากน้ี CRG จะ
ไดรับคาตอบแทนของยอดซ้ือตามท่ีระบุไวในสัญญาดังกลาว 
 

10.5 สัญญาการจัดการ 
 

บริษัทใหญ 
ณ วันท่ี 17 ธันวาคม 2547 บริษัทไดทําสัญญาการจัดการกับ บริษัท ดวงตะวัน โฮเท็ล จํากัด เพื่อบริหารงานท้ังหมดของ
โรงแรมดวงตะวัน เปนระยะเวลา 10 ป เริ่มต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2548 ภายใตสัญญาดังกลาว บริษัทจะไดรับ
คาตอบแทนการจัดการ คือ Base Management Fee และ Incentive Management Fee ในอัตราท่ีกําหนดไวในสัญญา 
 

ณ วันท่ี 28 ธันวาคม 2547 บริษัทไดทําสัญญาตางตอบแทนการปรับปรุงโรงแรม เกี่ยวกับการออกคากอสราง ปรับปรุง 
อาคารโรงแรมของบริษัท ดวงตะวันโฮเท็ล จํากัด ตามรายละเอียดและเอกสารท่ีเกี่ยวของในการพัฒนาและปรับปรุง
สถานท่ีกอสรางโรงแรม ในวงเงินจํานวนไมเกิน 50 ลานบาท กําหนดชําระคืนภายในระยะเวลา 5 ป นับต้ังแตวันทํา
สัญญา โดยคํ้าประกันการชําระหน้ีดังกลาวดวยการจํานําหุนของบริษัท ดวงตะวนัโฮเท็ล จํากัด เปนราคาตามมูลคา
จํานวน 137.5 ลานบาท และคํ้าประกันโดยบุคคลซ่ึงเปนผูถือหุน/กรรมการของบริษัท ดวงตะวันโฮเท็ล จํากัด บริษัทได
จายเงินครั้งแรกในวันทําสัญญาเปนจํานวน 25 ลานบาท โดยคิดคาตอบแทนเปนเงินเทากับดอกเบ้ียในอัตรา MLR ของ
ธนาคารพาณิชยแหงหน่ึงลบ 1% และมีกําหนดชําระคาตอบแทนเปนรายไตรมาส 
 
11. สัญญาตางตอบแทนการกอสรางโรงแรม 
 

บริษัทยอย 
เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2548 บริษัท เซ็นทรัลกระบ่ีเบยรีสอรท จํากัด (“CKBR”) ไดทําสัญญาตางตอบแทนการเขา
กอสรางอาคารโรงแรมและส่ิงปลูกสรางตางๆ กับบริษัทผูรับเหมากอสรางจาํนวน 5 ราย เพื่อเปนการชวยเหลือทางดาน
การเงินในการจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณเพ่ือการกอสราง เปนจํานวนเงินรวมตามสัญญา 67.53 ลานบาท ซึ่ง CKBR ได
จายเงินตามจํานวนในสัญญาในวันทําสัญญาแลว  กาํหนดชําระคืนภายในเดือนตุลาคม 2548 พรอมกันกับคาตอบแทน
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ซึ่งคิดเปนเงินเทากับดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 3.5 ตอป ท้ังน้ีผูรับเหมาตกลงใหทาง CKBR นําเงินคางวดกอสรางตาม
สัญญารับเหมากอสรางในโครงการกระบ่ีเบยรีสอรทหักชําระตามสัญญานี้ไดในอัตรารอยละ 10–28 ของเงินคากอสราง
แตละงวด เพื่อประกันการชําระหน้ีดังกลาว CKBR ตกลงใหกรรมการของบริษัทผูรับเหมาท้ัง 5 ราย เขาคํ้าประกันการ
ชําระหน้ีเสมือนหนึ่งเปนลูกหนี้ตามสัญญา 
 
12. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา 
 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2548 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนาดังตอไปนี้ 
 

บริษัทใหญ 
12.1 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารในประเทศสองแหงออกหนังสือคํ้าประกันบริษัท
และบริษัทยอยเพื่อหนวยงานราชการสองแหงและรัฐวิสาหกิจหลายแหงมีจํานวนเงินรวมประมาณ 32.95 ลานบาท 
 
12.2 บริษัทมีหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการท่ีบริษัทถูกฟองรองโดยอดีตพนักงานสวนหนึ่งของบริษัท เปนจํานวน เงิน
ประมาณ 1.2 ลานบาท เนื่องจากบริษัทไดบอกเลิกการจางงานขณะนี้คดีอยูในระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณโดย
ฝายบริหารเช่ือวาผลการพิจารณาของศาลอุทธรณจะเปนประโยชนกับบริษัท ดังน้ัน บริษัทจึงไมไดบันทึกผลเสียหายท่ี
อาจเกิดข้ึนจากการถูกฟองรองไวในงบการเงิน 
 
12.3 บริษัทมีภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญางานกอสรางและปรับปรุงส่ิงปลูกสรางเปนจํานวนเงินประมาณ 3.62 ลาน
บาท 
 
12.4 บริษัทไดรับหมายเรียกตามประมวลรัษฎากรลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2545 เกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสีย
ภาษีไวสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 2542 - 31 ธันวาคม 2542 ซึ่งบริษัทไดใหถอยคําประกอบการตรวจสอบ
ไตสวนเมื่อวันท่ี 20 มกราคม 2546 และทางเจาหนาท่ีสรรพากรไดเขามาตรวจสอบเอกสารของบริษัทในระหวาง         
วันท่ี 28 ตุลาคม 2546 และทางกรมสรรพากรไดทําหนังสือแจงลงวันท่ี 5 กันยายน 2548 ใหนําสงภาษีเงินได เงินเพ่ิม คา
อากรและคาเพ่ิมอากร เพิ่มเติมเปนจํานวน 1.92 ลานบาท บริษัทไดบันทึกและนําสงภาษีเงินได คาอากรและเงินเพ่ิม
ดังกลาวแลวเมื่อวันท่ี 7 กันยายน 2548 
 
12.5 บริษัทมีภาระผูกพันคงเหลือจากการทําสัญญาซ้ือขายท่ีดินสองแหงเปนจํานวนเงิน 144.5 ลานบาท 
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บริษัทยอย 
12.6 บริษัท เซ็นทรัลกระบ่ีเบยรีสอรท จํากัด มีภาระผูกพันท่ีตองจายเงินตามสัญญากอสรางโรงแรม เปนจํานวนเงิน 
364.87 ลานบาท 
 

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด มีภาระผูกพันท่ีตองจายเงินตามสัญญากอสรางโรงแรม เปนจํานวนเงิน 255.15           
ลานบาท 
 
โรงแรมเซ็นทรัลวงศอมาตยบีชรีสอรท ซึ่งเปนสํานักงานสาขาของบริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด มีภาระ
ผูกพันท่ีตองจายเงินตามสัญญากอสรางโรงแรม เปนจํานวนเงิน 64.77 ลานบาท 
 
12.7 บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”)  ไดทําสัญญาซ้ือวัตถุดิบจากผูขายในประเทศสามรายมี
ระยะเวลา 12 เดือน  เริ่มต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2547  โดย CRG ตกลงซ้ือวัตถุดิบดังกลาวตามราคาและปริมาณท่ีระบุใน
สัญญา  CRG ตกลงท่ีจะชําระคาวัตถุดิบลวงหนาเปนจํานวนเงินประมาณ 27.6 ลานบาทและใหถือเปนการจายชําระสวน
หนึ่งของคาวัตถุดิบท่ีซื้อในเดือนสุดทาย 
 

สัญญาฉบับดังกลาวไดหมดอายุลงในเดือนธันวาคม 2547  CRG และ ผูขายท้ังสามรายไดตกลงท่ีจะตออายุสัญญาอีก 12 
เดือน 
 
12.8 บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”)  มีภาระผูกพันจากการทําสัญญาเชาและบริการระยะยาวกับ
บริษัทอื่น ๆ ในประเทศหลายแหง เปนเวลา 3 ถึง 15 ป 6 เดือน เพื่อใชเปนสถานประกอบการ ตามเงื่อนไขของสัญญา 
CRG ตองจายคาเชาและบริการเปนยอดคงท่ีรายเดือนหรือคิดเปนรอยละของยอดขายรวม 
 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2548 CRG มีภาระผูกพันท่ีตองจายคาเชาและคาบริการตามสัญญาเปนยอดคงท่ีดังน้ี 
 

 (ลานบาท) 
ไมเกิน 1 ป 75.0 

เกิน 1 ปแตไมเกิน 3 ป 60.4 

เกิน 3 ป   51.1 

รวม 186.5 
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12.9 บริษัท บี – อาร (ไทยแลนด) จํากัด (“BRT”) มีภาระผูกพันจากการทําสัญญารวมกัน เพื่อชวยเหลือในดาน
การตลาดและการกระจายสินคากับบริษัทแหงหน่ึง อายุสัญญา 5 ป สิ้นสุดสัญญาในป 2547 และ BRT จะไดรับเงิน
สนับสนุนดานการตลาด ภายใตเงื่อนไขดังกลาว 
 
12.10 ในเดือนกันยายน 2546 บริษัท บี – อาร (ไทยแลนด) จํากัด (“BRT”) ไดตกลงทําสัญญา Master Franchise and 
Territorial Development กับ บริษัท บาสก้ิน-รอบบ้ินส อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (“BRINT”) ซึ่ง BRINT ไดอนุมัติให 
BRT ไดรับสิทธิในการพัฒนาและการเปดรานในพ้ืนท่ีและสิทธิในการเปดแฟรนไชสใหแกกิจการท่ีเก่ียวของกันและ
กิจการอื่น สัญญาดังกลาวมีผลบังคับใช 20 ป  โดย BRT ตกลงท่ีจะจายคาสิทธิเปนรายไตรมาสตามอัตรารอยละท่ีระบุ
ในสัญญาโดยคํานวณจากยอดขายและคาสิทธิเปนรายเดือนตามอัตราและวิธีการท่ีระบุไวในสัญญา 
 
12.11 บริษัท บี – อาร (ไทยแลนด) จํากัด (“BRT”) ไดตกลงทําสัญญา co-packing  กับบริษัท เซ็นทรัลฟาสตฟูดกรุป 
จํากัดและบริษัทอื่นอีกสองแหง อายุสัญญา 3 ป โดย BRT มีภาระผูกพันในการผลิตและจัดสงสินคาภายใตเงื่อนไขของ
สัญญาดังกลาว 
 
ณ วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2546 บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด ไดรับโอนสิทธิภายใต Co-Packing Agreement จาก
บริษัท เซ็นทรัลฟาสตฟูด กรุป จํากัด ซึ่งทํากับ BRT ซึ่งมีระยะเวลาของสัญญา 3 ป นับต้ังแตวันท่ี 19 มิถุนายน 2544 ถึง 
18 มิถุนายน 2547  
 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2548 CRG ไดทําการตออายุสัญญาฉบับดังกลาว ซึ่งมีระยะเวลาของสัญญา 1 ป นับต้ังแตวันท่ีใน
สัญญาและสิ้นสุดในวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 
 
12.12 บริษัท Central Maritime Hotel, Dili, East Timor (“CMHD”) มีภาระผูกพันจากการทําสัญญาสิทธิกับ United 
Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET)  คาเชาพ้ืนท่ีคํานวณในอัตรารอยละ 2.75 ของยอดขาย
รวมภาษีบริการ 
 
เม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2548 CMHD และ The Republic Democratic of East Timor Leste ไดทําขอตกลงเพื่อกําหนด
กฎเกณฑเกี่ยวกับการครอบครองสินทรัพยถาวรท่ีเปนของรัฐ โดยคาเชาท่ีดินท่ีตกลงกันสําหรับระยะเวลาต้ังแตเดือน
มกราคม 2544 ถึงเดือนมิถุนายน 2547 เปนจํานวน 100,000 ดอลลารสหรัฐ และคาเชาท่ีดินสําหรับระยะเวลาต้ังแตเดือน
กรกฎาคม 2547 ถึงเดือนมิถุนายน 2548 คิดในอัตรารอยละ 1 ของรายได ดังน้ัน CMHD จึงไดบันทึกกลับรายการคาเชา
ท่ีดินคางจายลดลงเปนจํานวน 178,178 ดอลลารสหรัฐ 
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จากการท่ี CMHD ไดหยุดการดําเนินงานต้ังแตวันท่ี 30 มิถุนายน 2548  สงผลใหในไตรมาสท่ี 3 ป 2548 CMHD ไมมี
รายไดจากการดําเนินงาน 
 

12.13 กฎขอบังคับเกี่ยวกับภาษีเงินไดในประเทศติมอรตะวันออกยังไมมีเปนทางการ ซึ่งอาจยังมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง  CMHD ไดบันทึกภาษีเงินไดจากขอมูลท่ีไดรับลาสุด ผลของภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนยังไมอาจประมาณ
ไดในขณะน้ี 
 

ในระหวางป 2545 และ 2546 CMHD ไดรับจดหมายจาก Commissioner and Deputy Commissioner - Large Business 
of the Democratic Republic of  East Timor  ตามลําดับ เกี่ยวกับขอมูลและปญหาภาษี ดังน้ี 
 

- ขาดทุนสะสมยกมาป 2543 และสัญญาเชาเรือ 
 

ในการนําสงแบบภาษีสําหรับป 2544 ขาดทุนสะสมยกมาสําหรับป 2543 มีผลตางจากขาดทุนสะสมยกไปป 2543 ซึ่ง
แสดงอยูในแบบนําสงภาษีป 2543 เนื่องจากคาเชาเรือไมสามารถเปนคาใชจายทางภาษีได 
 

อยางไรก็ตามในไตรมาสท่ีสามของป 2547 CMHD ไดชําระภาษีท่ีเก่ียวของดังกลาวใหกับ The Commissioner and 
Deputy Commissioner - Large Business of Democratic Republic of East Timor  เปนจํานวนเงิน  326,283.75 เหรียญ
ดอลลารสหรัฐแลว 
 

- ภาษีบริการ  
 

Commissioner and Deputy Commissioner - Large Business of Democratic Republic of East Timor ไดแจง CMHD 
เกี่ยวกับการนําสงภาษีบริการตํ่าไป ซึ่งไมเปนไปตามขอกําหนดและการตีความจากหนวยงานดังกลาว  
 

อยางไรก็ตาม CMHD ไดประมาณและบันทึกภาษีบริการใหสอดคลองกับขอกําหนดและการตีความโดยคํานวณภาษี
บริการจากคาสินคาท่ีไดรับจากลูกคาและอัตราภาษีดวยเกณฑคงคาง นอกจากนี้ CMHD ไดชําระภาษีดังกลาวแลวตาม
จดหมายยอมรับการชําระเงิน ซึ่งออกใหโดย Commissioner and Deputy Commissioner - Large Business of 
Democratic Republic of East Timor ลงวันท่ี 16 กันยายน 2546 
 

- กระทบยอดภาษีคาจางของป 2544 
 

CMHD นําสงภาษีคาจางตํ่าไปเปนจํานวนเงินประมาณ 36,190 เหรียญดอลลารสหรัฐ อยางไรก็ตาม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2546 CMHD ไดประมาณและบันทึกภาษีคาจางครอบคลุมจํานวนดังกลาวแลว นอกจากนี้ CMHD ไดชําระภาษี 
ดังกลาวแลวตามจดหมายยอมรับการชําระเงิน ซึ่งออกใหโดย Commissioner and Deputy Commissioner - Large 
Business of Democratic Republic of East Timor ลงวันท่ี 16 กันยายน 2546 
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เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2546 Commissioner and Deputy Commissioner - Large Business of Democratic Republic of 
East Timor ไดออกจดหมายยอมรับการชําระเงินตามท่ี CMHD รองขอสําหรับการรับชําระภาษีบริการสําหรับเดือน
กันยายน 2543 จนถึงเดือนธันวาคม 2545 เปนจํานวนเงินรวม 115,800.25 เหรียญดอลลารสหรัฐ ภาษีคาจางสําหรับป 
2544 จํานวน 36,190 เหรียญดอลลารสหรัฐและภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับป 2545 จํานวน 22,023 เหรียญดอลลาร
สหรัฐ รวมเปนภาษีคางจายท้ังส้ิน 174,013.25 เหรียญดอลลารสหรัฐ CMHD จะจายภาษีท่ีคงคางชําระเปนรายไตรมาส 
รวม 4 ไตรมาส ๆ ละ 43,503.31 เหรียญดอลลารสหรัฐ โดยเริ่มผอนชําระตั้งแตเดือนกันยายน 2546 ถึงเดือนมิถุนายน 
2547 และ CMHD ไดผอนชําระเสร็จสิ้นในเดือนพฤศจิกายน 2547 
 

CMHD ไดรับจดหมายลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2547 จาก Commissioner and Deputy Commissioner - Large Business 
of Democratic Republic of East Timor เก่ียวกับคาปรับชําระลาชา จํานวน US$ 38,980 โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 
CMHD บันทึกภาระคาปรับนี้ในจํานวน US$ 21,244 
 

เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2548  CMHD ไดรับจดหมายจาก Appeals Manager of East Timor Revenue Service เกี่ยวกับ
คาปรับดังกลาว โดยคาปรับชําระลาชาลดเหลือจํานวน 14,352 ดอลลารสหรัฐ ดังน้ัน CMHD ไดกลับรายการคาปรับ
ภาษีคางจายลดลงเปนจํานวนเงิน 6,892 ดอลลารสหรัฐ 
 

12.14 ในเดือนพฤษภาคม 2547 ไดเกิดเหตุการณไฟไหมท่ีสปาของ บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด (“CHBR”) 
มูลคาตามบัญชีสุทธิของทรัพยสินท่ีเสียหายมีมูลคาประมาณ 6.45 ลานบาท 
 

เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2548 บริษัทไดรับเงินชดเชยดังกลาวจากบริษัทประกันภัยเปนจํานวน 12.89 ลานบาท ท้ังน้ี 
CHBR ไดนําเงินชดเชยสวนหนึ่งจํานวน 11.17 ลานบาท จายใหแกการรถไฟ ในฐานะผูรับผลประโยชนตามกรมธรรม
สําหรับอาคารและสิ่งปลูกสราง และเงินสวนท่ีเหลือจํานวน 1.72 ลานบาท สําหรับเครื่องตกแตงและติดต้ัง เปนสวนของ 
CHBR นอกจากน้ีคาสินไหมทดแทนในสวนของคาเสียโอกาสในการดําเนินธุรกิจยังอยูระหวางการเจรจากับบริษัท
ประกันภัย 
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13. การประเมินราคา 
 
ในไตรมาสท่ีสองของป 2547 บริษัทและบริษัทยอยไดวาจางผูประเมินราคาอิสระใหประเมินราคาทรัพยสินท่ีมีอยู ณ 
วันท่ี 1 พฤษภาคม 2547 ดังน้ี 
 
1.  บริษัทและบริษัทยอยสี่แหงไดวาจางผูประเมินราคาอิสระใหประเมินราคาทรัพยสินท่ีมีอยู ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 

2547 ซึ่งรวมท้ังท่ีดิน อาคาร และอุปกรณท่ีเคยประเมินราคาไวแลว บริษัทและบริษัทยอยดังกลาวบันทึกท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณในราคาท่ีประเมินใหมตามรายงานการประเมินราคาลงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2547 ซึ่งผูประเมิน
ราคาไดใชเกณฑราคาเปลี่ยนแทนหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม (Depreciated Replacement Cost) 

 
2.   บริษัทยอยสองแหงไดวาจางผูประเมินราคาอิสระใหประเมินราคาทรัพยสินท้ังหมดท่ีมีอยู ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 

2547 ซึ่งรวมท้ังท่ีดิน อาคาร และอุปกรณท่ีเคยประเมินราคาไวแลว บริษัทยอยท้ังสองแหงดังกลาวบันทึกท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณในราคาท่ีประเมินใหมตามรายงานการประเมินราคาลงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2547 ซึ่งผูประเมิน
ราคาไดใชเกณฑ Income Approach เนื่องจากราคาประเมินตามวิธีราคาเปลี่ยนแทนหลังหักคาเสื่อมราคาสะสมมี
มูลคาสูงกวา 

 
3.   บริษัทยอยแหงหนึ่งไดวาจางผูประเมินราคาอิสระใหประเมินราคาสิทธิการเชาอาคารท่ีมีอยู ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 

2547 ซึ่งรวมท้ังสิทธิการเชาอาคารท่ีเคยประเมินราคาไวแลว บริษัทยอยดังกลาวบันทึกสิทธิการเชาในราคาท่ี
ประเมินใหมตามรายงานการประเมินราคาลงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2547 ซึ่งผูประเมินราคาไดใชวิธีหาอัตรา
ผลตอบแทนของการลงทุน 

 
4.    บริษัทยอยแหงหนึ่งไดวาจางผูประเมินราคาอิสระใหประเมินราคาท่ีดินและสิ่งปลูกสรางท่ีมีอยู ณ วันท่ี 1 

พฤษภาคม 2547 บริษัทยอยดังกลาวบันทึกท่ีดิน และอาคารและสวนปรับปรุงอาคารท่ีประเมินใหมตามรายงานการ
ประเมินราคาลงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2547 ซึ่งผูประเมินราคาไดใชเกณฑราคาเปลี่ยนแทนหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม 
(Depreciated Replacement Cost) 

 
ในไตรมาสท่ีสามของป 2547 บริษัทยอยแหงหน่ึง คือ บริษัท เซ็นทรัลสมุยวิลเลจ จํากัด (“CSV”) ไดวาจางผูประเมิน
ราคาอิสระใหประเมินราคาท่ีดินท่ีมีอยูจํานวน 2 แปลงพรอมส่ิงปลูกสรางท่ีไมไดทําการประเมินในไตรมาสท่ีสอง  ซึ่งผู
ประเมินราคาไดใชเกณฑ Sale Comparison Approach สําหรับท่ีดินและเกณฑราคาเปลี่ยนแทนหลังหักคาเส่ือมราคา
สะสมสําหรับสิ่งปลูกสราง (Depreciated Replacement Cost) บริษัทยอยดังกลาวบันทึกท่ีดินและอาคารท่ีประเมินใหม
ตามรายงานการประเมินราคาลงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2547 ทําใหสวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินของ CSV เพ่ิมข้ึน          



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล (ตอ)  
วันท่ี 30 กันยายน 2548 และ 2547 (สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 (ตรวจสอบแลว) 
 
 

 45

ณ วันท่ี 30 เมษายน 2547 เปนจํานวนประมาณ 15.9 ลานบาท โดยสวนเกินทุนจากการตีราคาน้ีจะนําไปจายเงินปนผล
ไมได และมีผลกําไรจากการกลับรายการขาดทุนจากการประเมินราคาทรัพยสินท่ีเคยรับรูในอดีตเปนจํานวนประมาณ 
4.4 ลานบาท 
 

การบันทึกรายการจากการประเมินราคาทรัพยสินดังกลาวท้ังในไตรมาสท่ีสองและสาม ทําใหสวนเกินทุนจากการตีราคา
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณของบริษัทและบริษัทยอยในงบการเงินรวมเพิ่มข้ึน ณ วันท่ี 30 เมษายน 2547 เปนจํานวน
ประมาณ 337.6 ลานบาท โดยสวนเกินทุนจากการตีราคาน้ีจะนําไปจายเงินปนผลไมได และมีผลกําไรจากการกลับ
รายการขาดทุนจากการประเมินราคาทรัพยสินท่ีเคยรับรูในอดีตสุทธิจากขาดทุนจากการประเมินราคาทรัพยสินท่ีรับรูเพ่ิม
ในงวดนี้เปนจํานวนประมาณ 1.0 ลานบาท 
 
14. การจายเงินปนผลและการจัดสรรเงินทุนสํารอง 
 
บริษัทใหญ 
ในการประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2548 ผูถือหุนไดอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน         
ประจําปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 เปนจํานวนเงินหุนละ 1.25 บาท (จํานวนเงินรวม 225 ลานบาท)  
 
บริษัทยอย 
ในการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2548 ผูถือหุนไดอนมุัติ
จายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 เปนจํานวนเงนิหุนละ 8.07 บาท (จํานวน
เงินรวม 50.03 ลานบาท) และมีมติใหจัดสรรสํารองตามกฎหมายรอยละ 5 จากกําไรสุทธิประจําป 2547 คิดเปนจํานวน
เงิน 10.53 ลานบาท 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด เมื่อวันท่ี 5 กันยายน 2548 ท่ีประชุมไดอนุมัติ
จายเงินปนผลระหวางกาล เปนจํานวนเงินหุนละ 25 บาท (จํานวนเงินรวม 155 ลานบาท) 
 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2548 ผูถือหุนไดอนมุัติ
จายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 เปนจํานวนเงินหุนละ 40 บาท (จํานวน
เงินรวม 74 ลานบาท) 
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15. ทุนจดทะเบียน 
 

บริษัทใหญ 
ในการประชุมสามัญผูถือหุนเม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2547 ผูถือหุนไดมีมติเปนเอกฉันทใหเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนท่ีตราไว
ของบริษัทจากหุนละ 10 บาทเปนหุนละ 5 บาท และแกไขหนังสือบริคณหสนธิบริษัทเพ่ือใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนดังกลาว 
 
บริษัทยอย 
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 3/2548 และครั้งท่ี 4/2548 ของบริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จํากัด เมื่อวันท่ี 3 
มิถุนายน 2548 และวันท่ี 22 มิถุนายน 2548  ตามลําดับ ไดมีมติพิเศษใหบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 60 ลานบาท 
เปนทุนจดทะเบียน 150 ลานบาท โดยการออกหุนใหม เปนหุนสามัญจํานวน 900,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท      
บริษัทยอยไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันท่ี 14  กรกฎาคม 2548 
 

ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 3/2548 และครั้งท่ี 4/2548 ของบริษัท เซ็นทรัลสมุยวิลเลจ จํากัด เมื่อวันท่ี 7 
มิถุนายน 2548 และวันท่ี 23 มิถุนายน 2548  ตามลําดับ ไดมีมติพิเศษใหบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 120 ลานบาท 
เปนทุนจดทะเบียน 220 ลานบาท โดยการออกหุนใหม เปนหุนสามัญจํานวน 1 ลานหุน มูลคาหุนละ 100 บาท       
บริษัทยอยไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันท่ี 14  กรกฎาคม 2548 
 

ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 5/2548 และครั้งท่ี 6/2548 ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลแมสอดฮิลล จํากัด เมื่อวันท่ี 
9 มิถุนายน 2548 และวันท่ี 25 มิถุนายน 2548  ตามลําดับ ไดมีมติพิเศษใหบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 170 ลาน
บาท เปนทุนจดทะเบียน 190 ลานบาท โดยการออกหุนใหม เปนหุนสามัญจํานวน 20,000 หุน มูลคาหุนละ 1,000 บาท      
บริษัทยอยไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันท่ี 14  กรกฎาคม 2548 
 

ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 5/2548 และครั้งท่ี 6/2548 ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จํากัด เมื่อวันท่ี 9 
มิถุนายน 2548 และวันท่ี 25 มิถุนายน 2548  ตามลําดับ ไดมีมติพิเศษใหบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 380 ลานบาท 
เปนทุนจดทะเบียน 580 ลานบาท โดยการออกหุนใหม เปนหุนสามัญจํานวน 2 ลานหุน มูลคาหุนละ 100 บาท       
บริษัทยอยไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันท่ี 4  กรกฎาคม 2548 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด ครั้งท่ี 1/2548 เมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม 2548 ท่ี
ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหเรียกชําระคาหุนสําหรับทุนจดทะเบียนเพิ่มอีก 25 บาทตอหุน เปนเงินจํานวน 249.75 ลาน
บาท รวมเปนทุนเรียกชําระแลว 50 บาทตอหุน จากเดิมท่ีเรียกเก็บแลว 25 บาทตอหุน โดย CWH ไดรับชําระคาหุนท่ี
เรียกเพิ่มแลวเมือ่วันท่ี 1 มิถุนายน 2548 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล (ตอ)  
วันท่ี 30 กันยายน 2548 และ 2547 (สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 (ตรวจสอบแลว) 
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ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวลิด จํากัด ครั้งท่ี 2/2548 เมื่อวนัท่ี 1 สิงหาคม 2548 ท่ีประชุม
มีมติเปนเอกฉันทใหเรียกชําระคาหุนสําหรับทุนจดทะเบียนเพิ่มอีก 25 บาทตอหุน เปนเงินจํานวน 249.75 ลานบาท รวม
เปนทุนเรียกชําระแลว 75 บาทตอหุน จากเดิมท่ีเรียกเก็บแลว 50 บาทตอหุน โดย CWH ไดรบัชําระคาหุนท่ีเรียกเพิ่มแลว
เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2548 
 
16. การปดดําเนินงานของสาขาของบริษัทยอย 
 

ในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2548 โรงแรมเซ็นทรัลวงศอมาตยบีชรีสอรท ซึ่งเปนสํานักงานสาขาของบริษัท เซ็นทรัลหัวหิน
บีชรีสอรท จํากัด (“CHBR”) ไดปดดําเนินงานเพื่อกอสรางโรงแรมใหม  CHBR ไดบันทึกขาดทุนจากการตัดจําหนาย
สินทรัพยสําหรับอาคารและส่ิงปลูกสราง สินคาคงเหลือ และเครื่องใชในการดําเนินกิจการโรงแรม เปนจํานวนเงิน
ประมาณ 22.70 ลานบาท 
 

โรงแรมเซ็นทรัลวงศอมาตยบีชรีสอรท สาขาของบริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด ไดจายคาชดเชยการร้ือถอน
อาคารโรงแรมใหแกกองทุนรวมไทยพัฒนา 2 (“กองทุน”) ตามสัญญาเชาท่ีดินพรอมอาคารลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2546 
โดยท่ีจํานวนเงินท่ีผูเชาจะชําระใหแกผูใหเชาจะเทากับราคาประเมินซึ่งคํานวณโดยวิธีการประเมินแบบ Replacement 
Value ของอาคารหรือสวนของอาคารท่ีรื้อถอน ท้ังน้ีผูประเมินราคาอิสระโดย N&A Appraisal Co., Ltd. ไดทําการ
ประเมินทรัพยสินของโรงแรมเซ็นทรัลวงศอมาตยบีชรีสอรท ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2548 ดวยวิธี Depreciated 
Replacement Cost Value ตามรายงานลงวันท่ี 10 พฤษภาคม 2548 มูลคาของอาคารและสวนของอาคารท่ีรื้อถอนท่ีเปน
ของกองทุนมีมูลคาประเมินเปนจํานวนเงินประมาณ 45.8 ลานบาท บริษัทยอยไดบันทึกคาชดเชยดังกลาวแลว 
 
17. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน 
 
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 2/2548 เมื่อวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2548 ผูถือหุนไดมีมติเปนเอกฉันทใหออกและ
เสนอขายหุนกูภายในวงเงินไมเกิน 3,500 ลานบาท 
 
18. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม 
 

รายการบัญชีบางรายการในงบการเงินป 2547 ไดจัดประเภทใหม เพื่อใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบการเงิน
ระหวางกาลป 2548 
 
19. การอนุมัติงบการเงิน 
 

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติจากกรรมการของบริษัทแลว 


