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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 
งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับการอนุมัติเพื่อการนําเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือ 11 พฤษภาคม 
2549 
 

1 ขอมูลท่ัวไป 
 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย และท่ีอยู
จดทะเบียนต้ังอยูเลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
 
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในป 2533 
 
บริษัท บริษัทยอยและกิจการรวมคา ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม และธุรกิจรานอาหารและ
เคร่ืองดื่มในประเทศไทย 
 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
 

งบการเงินระหวางกาลนําเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศ และจัดทําเปน
ภาษาไทย  งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับ
ภาษาไทย 

 
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนในรูปแบบยอและตามมาตรฐานการบัญชีไทย (“มาตรฐานการบัญชี”) 
ฉบับท่ี 41 เร่ือง งบการเงินระหวางกาล รวมถึงการการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช
โดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ี
เกี่ยวของและจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปของประเทศไทย 
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งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2548 โดยเนนการใหขอมูลท่ีเปนปจจุบันเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม ๆ เพื่อไมให
ขอมูลท่ีนําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ดังนั้น งบการเงินระหวางกาลนี้ควรตองอานควบคู
กับงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 

 
บริษัทไดใชนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและวิธีการคํานวณในงบการเงินระหวางกาลเชนเดียวกับท่ีใช
สําหรับการจัดทํางบการเงินประจําปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 
 
งบการเงินรวมของบริษัทสําหรับงวดส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2549 ประกอบดวยงบการเงินของบริษัท 
บริษัทยอย กิจการรวมคาและกองทุนรวม (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”) ซ่ึงบริษัทถือหุนโดยทางตรงและ
ทางออม รายละเอียดบริษัทยอย กิจการรวมคาและกองทุนรวมของบริษัทมีดังนี้ 
 

      อัตราการถือหุน (รอยละ) 
      31 มีนาคม  31 ธันวาคม  
  ประเภทธุรกิจ  จดทะเบียนใน  2549  2548 
บริษัทยอยทางตรง:         

เงินลงทุนในบริษัทยอย         
บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด (“CSBR”)  โรงแรม  ประเทศไทย  100.0 100.0 
บริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเมนช จํากัด (“CHM”)  ลงทุนในบริษัทอื่น  ประเทศไทย  100.0 100.0 
บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จํากัด (“CKV”)  โรงแรม  ประเทศไทย  100.0 100.0 
บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบยรีสอรท จํากัด (“CKBR”)  โรงแรม  ประเทศไทย  100.0 100.0 
บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด (“CHBR”)  โรงแรม  ประเทศไทย  63.9 63.9 
บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”)  อาหารและเครื่องด่ืม  ประเทศไทย  100.0 100.0 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด (“CWH”)  โรงแรม  ประเทศไทย  100.0 100.0 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเกาะกูด จํากัด (“CKH”)  โรงแรม  ประเทศไทย  100.0 100.0 
เงินลงทุนในกิจการรวมคา        
บริษัท โรงแรมกะรนภูเก็ต จํากัด (“CKP”)  โรงแรม  ประเทศไทย  50.0 - 
เงินลงทุนในกองทุนรวม        
กองทุนรวมไทยพัฒนา 1  ลงทุนใน  ประเทศไทย  20.0 20.0 
  อสังหาริมทรัพย      
กองทุนรวมไทยพัฒนา 2  ลงทุนใน  ประเทศไทย  23.83 0.01 
  อสังหาริมทรัพย      
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      อัตราการถือหุน (รอยละ) 
      31 มีนาคม  31 ธันวาคม  
  ประเภทธุรกิจ  จดทะเบียนใน  2549  2548 
บริษัทยอยทางออม:        

เงินลงทุนในบริษัทยอย        
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 98.4 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลมารีไทม จํากัด (“CMT”)  ใหเชาโรงแรมลอยนํ้า  ประเทศไทย  95.3 95.3 
บริษัท บี-อาร (ไทยแลนด) จํากัด (“BRT”)  อาหารและเครื่องด่ืม  ประเทศไทย  100.0 100.0 
Central Maritime Hotel, Dili, East Timor (“CMHD”)  โรงแรม  ติมอรตะวันออก  95.3 95.3 
         

เงินลงทุนในกองทุนรวม         
กองทุนรวมไทยพัฒนา 1  ลงทุนใน  ประเทศไทย  0.04  0.04 
  อสังหาริมทรัพย       
กองทุนรวมไทยพัฒนา 2  ลงทุนใน  ประเทศไทย  0.09  15.24 
  อสังหาริมทรัพย       

 
บริษัท โรงแรมกะรนภูเก็ต จํากัด (“CKP”) ไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทเม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2549 ดวยทุน         
จดทะเบียนจํานวน 360 ลานบาท บริษัทถือหุนใน CKP ในสัดสวนรอยละ 50 โดยชําระคาหุนเต็มจํานวนแลว 
 
เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2549 บริษัทไดทําสัญญาโอนสิทธิการเชากับบริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด 
(“CHBR”) และ กองทุนรวมไทยพัฒนา 2 (“PPF2”) โดยบริษัทไดรับโอนสิทธิการเชารวมถึงหนาท่ีความ
รับผิดชอบตามสัญญาเชาท่ีดินพรอมอาคาร ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2546 ซ่ึงเปนสัญญาเชาระหวาง CHBR 
กับ PPF2 เปนผลใหบริษัทมีสินทรัพยเพิ่มข้ึนเปนจํานวน 772.30 ลานบาท และหนี้สินภายใตสัญญาขาย
ฝากสุทธิเปนจํานวน 607.80 ลานบาท  นอกจากนี้ CHBR ไดทําหนังสือสละสิทธิในการไถคืนทรัพยท่ีขาย
ฝากใหแกบริษัทแตเพียงผูเดียว 
 
เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2549 บริษัทไดซ้ือหนวยลงทุน ในกองทุนรวมไทยพัฒนา 2 (“PPF 2”) จาก บริษัท 
เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด จํานวน 19.41 ลานหนวย เปนจํานวนเงิน 155.36 ลานบาท ทําใหสัดสวน
การถือหุนใน PPF 2 ของบริษัทเปล่ียนแปลงจากรอยละ 0.01 เปนรอยละ 23.83 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับแตละงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2549 และ 2548 
 
 

 15

แมวาบริษัทจะถือหุนในกองทุนรวม ไทยพัฒนา 1 และกองทุนรวม ไทยพัฒนา 2 (“กองทุนรวม”) ท้ังทางตรงและ 
ทางออมอยูรอยละ 20.04 และ 23.92 ตามลําดับ แตบริษัทมีการควบคุมกองทุนรวมดังกลาว เนื่องจากบริษัทมี
อํานาจในการควบคุมและตัดสินใจในกองทุนรวมดังกลาวผานกรรมการลงทุน ดังน้ันจึงถือวากองทุนรวม
ดังกลาวเปนบริษัทยอย 

 
3 การดําเนินงานท่ีเปนไปตามฤดูกาล 
 

กลุมบริษัทไมไดถูกกระทบจากปจจยัท่ีมีลักษณะเปนวัฏจักรหรือเปนไปตามฤดูกาลที่สําคัญในระหวางป 
 
4 รายการท่ีเกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันและยอดคงเหลือ 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันไดแกบุคคลหรือกิจการตางๆ ท่ีมีความเกี่ยวของกับกลุมบริษัทและบริษัท
ตางๆ โดยการมีผูถือหุนรวมกันหรือมีกรรมการรวมกัน  รายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการท่ี
เกี่ยวของกันไดกําหนดข้ึนโดยใชราคาตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ 
 
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแตละรายการอธิบายไดดังตอไปนี้: 
 
 นโยบายการกําหนดราคา 
ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจาย อิงตามดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 
คาบริหารจัดการ ตามสัญญาท่ีตกลงรวมกัน 
คาเชารับและคาเชาจาย ราคาตลาด 
คาไฟฟา ราคาตลาด 
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รายการสําหรับแตละงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2549 และ 2548 กับกิจการท่ีเกี่ยวของกันสรุป
ไดดังนี ้
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2549  2548  2549  2548 
 (พันบาท) 
บริษัทยอย        
ดอกเบ้ียรับ -  - 4,462 1,383 
รายไดในการบริหารจัดการ -  - 19,605 17,438 
ดอกเบ้ียจาย -  - 12,785 7,011 
รายไดอ่ืน -  - 425 713 
คาเชา -  - 9,167 - 
      
บริษัทอ่ืน     
ดอกเบ้ียรับ 3,570  3,570 - - 
รายไดในการบริหารจัดการ 2,901  808 2,901 808 
คาเชา 4,927 3,546 3,677 3,546 
คาไฟฟา 11,836 10,545 11,836 10,545 
คาใชจายในการบริหาร 11,010 10,395 1,946 1,596 
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ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 กับกิจการท่ีเกี่ยวของกนัมีดังนี ้
 
ลูกหนี้และเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2549  2548  2549  2548 
 (พันบาท) 

ลูกหนี้กิจการท่ีเก่ียวของกัน        

บริษัทยอย -  -  22,594  19,429 
บริษัทอื่น 7,014  20,566  3,108 2,731 

 7,014  20,566  25,702 22,160 

 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
บริษัทยอย (อัตราดอกเบ้ียรอยละตอป)     
บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด  
(3.5 - 4.0) 

 
- 

 
 -  

 
- 

 
159,000 

บริษัท เซ็นทรัลกระบ่ีเบยรีสอรท จํากัด 
(3.75 - 4.50) 

 
- 

 
 -  

 
425,000 

 
218,000 

 -  -  425,000 377,000 

รวม 7,014 20,566 450,702 399,160 

 
รายการเคลื่อนไหวระหวางงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม สําหรับเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเกี่ยวของ
กันมีดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2549  2548  2549  2548 

 (พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 มกราคม - - 377,000 212,000 
เพิ่มข้ึน - - 322,000 147,000 
ลดลง - - (274,000) (161,000) 
ณ วันที่ 31 มีนาคม - - 425,000 198,000 
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เจาหนี้และเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2549  2548  2549  2548 

 (พันบาท) 

เจาหนี้กิจการท่ีเก่ียวของกัน     

บริษัทยอย - - 82,297 74 
บริษัทอื่น 7,122 14,134 979 18 
 7,122 14,134 83,276 92 

 
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

บริษัทยอย (อัตราดอกเบ้ียรอยละตอป)     
บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด (4.5) - - 226,000 - 
บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด     
(3.0 - 4.5) - - 760,000 774,000 
บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จํากัด     
(3.5 - 4.5) - - 36,500 17,000 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จาํกัด     
(1.5 - 4.5) - - 39,000 348,000 
บริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเมนท จํากัด     
(3.5 - 4.5) - - 116,000 83,000 
     

บริษัทอื่น (อัตราดอกเบ้ียรอยละตอป)     
บริษัทท่ีเกี่ยวของกันกับผูรวมทุนใน     
  ในกิจการรวมคา (MLR) 270,000 - - - 

 270,000 - 1,177,500 1,222,000 

รวม 277,122 14,134 1,260,776 1,222,092 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับแตละงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2549 และ 2548 
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รายการเคล่ือนไหวระหวางงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม สําหรับเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ี
เกี่ยวของกันมีดังนี ้

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2549  2548  2549  2548 

 (พันบาท) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม - - 1,222,000 1,077,000 
เพิ่มข้ึน - - 439,500 174,500 
ลดลง - - (484,000) (313,500) 
ณ วันที่ 31 มีนาคม - - 1,177,500 938,000 

 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2549  บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท    
มีภาระผูกพันสําหรับคาเชา (รวมคาบริการ) แกบริษัทท่ีเกี่ยวของกันดังตอไปนี้ 
 

 (ลานบาท) 
ภายในระยะเวลาหน่ึงป 190 
ระยะเวลามากกวาหน่ึงปถึงสามป 161 
ระยะเวลามากกวาสามป 47 

รวม 398 

 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2549 บริษัทมีภาระคํ้าประกันตามสัญญาระหวางกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ดังนี้ 
 

- ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2549 บริษัทมีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการคํ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร วงเงิน
การขอเปดเลตเตอรออฟเครดิต และการคํ้าประกันอ่ืนของบริษัทยอยบางแหงตอธนาคารในประเทศเปน
จํานวนเงินรวม 79 ลานบาท 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับแตละงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2549 และ 2548 
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- เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2545 บริษัทไดออกหนังสือรับรองการชําระหนี้ของบริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท 
จํากัด กับกองทุนรวมไทยพัฒนา 1 ในกรณีท่ี บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด ไมสามารถบริหาร
อสังหาริมทรัพยใหมียอดรายไดข้ันตํ่าตามท่ีกําหนดในสัญญาวาจางบริหารอสังหาริมทรัพย โดยบริษัทจะ
รับผิดชอบในจํานวนเงินท่ียังขาดอยูของรายไดข้ันตํ่าท่ี บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด จะตอง
รับผิดชอบ 

 
- บริษัทไดคํ้าประกันการชําระหนี้ของบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด (“CWH”) กับสถาบันการเงินแหง

หนึ่งในวงเงินคํ้าประกันไมนอยกวา 2,350 ลานบาท ท้ังนี้หากวา CWH มีหนี้เงินกูตามสัญญาคางชําระไม
เกิน 1,000 ลานบาท และไมไดตกเปนผูผิดนัดตามสัญญานี้ CWH มีสิทธิขอยกเลิกภาระคํ้าประกันดงักลาว
ได ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2549 CWH ยังไมไดเบิกเงินกูตามสัญญางวดแรก 

 
5 ลูกหนี้การคา - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2549  2548  2549  2548 
 (พันบาท) 
ภายในวันท่ีครบกําหนดชําระ 170,720 167,945 57,864 48,078 
เกินวันครบกําหนดชําระ :     
 นอยกวา 3 เดือน 76,308 60,914 7,875 6,241 
 3 - 6 เดือน 5,239 5,498 815 1,119 
 6 - 12 เดือน 2,582 1,551 310 386 
 มากกวา 12 เดอืน 2,037     1,200 750      722 
รวม 256,886 237,108 67,614 56,546 
หัก  คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (1,141)   (1,089) (662)    (662) 
สุทธิ 255,745 236,019 66,952 55,884 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับแตละงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2549 และ 2548 
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6 เงินลงทุนบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 
 

รายการเคล่ือนไหวระหวางงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม สําหรับเงินลงทุนบันทึกโดยวิธีสวนได
เสีย  มีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของ
บริษัท 

 2549  2548  2549  2548 
 (พันบาท) 
มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 1 มกราคม -  -  4,703,327  3,465,108 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย -  -  135,633  168,504 
ลงทุนเพิ่ม -  -  335,360  - 
เงินปนผลรับ -  -  (58,867)  (62,441) 
รับคืนมูลคาเงินลงทุนในกองทุนรวม -  -  (8,999)  (8,999) 
ตัดจําหนายสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย        
   ของบริษัทยอย -  -  (8,234)  (20,917) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน -  -  5,268  (166) 
มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 31 มีนาคม -  -  5,103,488  3,541,089 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย    
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 และ 2548 
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เงินลงทุนบันทึกบัญชีโดยวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 และวันที่ 31 ธันวาคม 2548 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 สัดสวนความเปนเจาของ  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสยี  เงินปนผล 

                 งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 
 31 มีนาคม

2549 
 31 ธันวาคม

2548 
 31 มีนาคม

2549 
 31 ธันวาคม

2548 
 31 มีนาคม

2549 
 31 ธันวาคม

2548 
 31 มีนาคม

2549 
 31 ธันวาคม

2548 
 31 มีนาคม

2549 
 31 มีนาคม 

2548 
 (รอยละ) (พันบาท) 
บริษัทยอย           

บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด 100.0 100.0 250,000  250,000  394,383  394,383  803,151  761,911  - - 
บริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเมนท จํากัด 100.0 100.0 1,000,000  1,000,000  999,999  999,999  579,799  578,289  - - 
บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จํากัด 100.0 100.0 150,000  150,000  189,000  189,000  205,839  195,809  - - 
บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด 63.9 63.9 185,000  185,000  198,905  198,905  434,413  403,594  -  - 
บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบยรีสอรท จํากัด 100.0 100.0 500,000  500,000  500,000  500,000  427,264  465,681  -  - 
บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด 100.0 100.0 620,000  620,000  669,607  669,607  991,021  937,294  -  - 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด 100.0 100.0 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  985,671  989,609  -  - 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเกาะกูด จํากัด 100.0 100.0 120,000  120,000  120,000  120,000  119,737  119,794  -  - 
กิจการรวมคา                  

บริษัท โรงแรมกะรนภูเก็ต จํากัด 50.0 - 360,000  -  180,000  -  179,992  -  -  - 
กองทุนรวม                  

กองทุนรวมไทยพัฒนา 1 20.04 20.04 1,350,000  1,350,000  210,532  219,531  213,613  251,346  58,867  62,441 
กองทุนรวมไทยพัฒนา 2 23.83 - 815,000  -  155,360  -  162,988  -  -  - 

รวม   6,350,000  5,175,000  4,617,786  4,291,425  5,103,488  4,703,327  58,867  62,441 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับแตละงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2549 และ 2548 
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บริษัท โรงแรมกะรนภูเก็ต จํากัด จดทะเบียนจดัต้ังบริษทัเม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2549 
 
7 หุนกู - สุทธิ 

 
   งบการเงินรวม / 
   งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 อัตราดอกเบี้ย  ครบกําหนด  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 (รอยละ)  ชําระ  2549  2548 
   (พันบาท) 
ครั้งที่ 1/2548 5.73 30 ตุลาคม 2550 400,000 400,000 
ครั้งที่ 2/2548 4.00 30 มิถุนายน 2550 300,000 300,000 
ครั้งที่ 1/2549 6.13 20 กุมภาพันธ 2552 300,000 - 
   1,000,000 700,000 
หัก คาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญชี   (2,095) (1,953) 

สุทธิ   997,905 698,047 

 
หุนกูเหลานี้เปนหุนกูชนิดระบุช่ือ ประเภทไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน 
 
หุนกูเหลานี้มีขอจํากัดเกี่ยวกับการรักษาอัตราสวนทางการเงิน การจายเงินปนผล การลดทุนชําระแลว   
การจํานํา การจํานองสินทรัพยและการจําหนายสินทรัพยท่ีประกอบธุรกิจท่ีสําคัญ 
 

8 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 
 
กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2549 คํานวณจากกําไรสุทธิสวนของ
ผูถือหุนสามัญจํานวน 152 ลานบาท (2548: 199 ลานบาท) และหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวระหวางงวด
สามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2549 ตามวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักจํานวน 180 ลานหุน (2548: 180 ลาน
หุน) 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับแตละงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2549 และ 2548 
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9 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 
 

กลุมบริษัทนําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานโดยแสดงสวนธุรกิจเปนรูปแบบหลักในการ
รายงาน โดยพิจารณาจากระบบการบริหารการจัดการและโครงสรางการรายงานทางการเงินภายในของ
กลุมบริษัทเปนเกณฑในการกําหนดสวนงาน 
 
รายไดและผลการดําเนินงานจากสวนงานเปนรายการท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับสวนงานหรือท่ีสามารถปน
สวนใหกับสวนงานไดอยางสมเหตุสมผล  รายการท่ีไมสามารถปนสวนไดสวนใหญประกอบดวย 
ดอกเบ้ียหรือเงินปนผลและคาใชจายองคการ 
 
สวนงานธุรกิจ 
 
กลุมบริษัทเสนอสวนงานธุรกิจท่ีสําคัญ ดังนี้ 
สวนงาน 1   สวนงานโรงแรม 
สวนงาน 2   สวนงานการขายอาหารและไอศกรีม 
สวนงาน 3   สวนงานกองทุนรวม 

 
รายไดจากสวนงานและผลการดําเนินงานจากสวนงานทางธุรกิจสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 
มีนาคม 2549 

 
 จําแนกตามประเภทธุรกิจ 
 สวนงาน  สวนงานการ  สวนงาน    รายการตัด   
 โรงแรม  ขายอาหาร  กองทุนรวม  รวม  บัญช ี  รวมสุทธิ 
   และไอศกรีม         
 (ลานบาท) 
รายได 707  1,015  91  1,813  (110)  1,703 
กําไรสุทธิ 65  59  70  194  (42)  152 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับแตละงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2549 และ 2548 
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รายไดจากสวนงานและผลการดําเนินงานจากสวนงานทางธุรกิจสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 
มีนาคม 2548 
 

 จําแนกตามประเภทธุรกิจ 
 สวนงาน  สวนงานการ  สวนงาน    รายการตัด   
 โรงแรม  ขายอาหาร  กองทุนรวม  รวม  บัญช ี  รวมสุทธิ 
   และไอศกรีม         
 (ลานบาท) 
รายได 658  900  91  1,649  (105)  1,544 
กําไรสุทธิ 110  72  70  252  (53)  199 

 
10 ภาระผูกพัน 
 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2549 บริษัทมีภาระผูกพันคงเหลือจากการทําสัญญาซ้ือขายท่ีดินหลายแหงเปนจํานวน
เงิน 100.57 ลานบาท 

 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2549 บริษัทยอยมีภาระผูกพันท่ีตองจายเงินตามสัญญากอสรางโรงแรม เปนจํานวน
เงิน 1,786.22 ลานบาท 

 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2549  บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท
มีภาระผูกพันตามสัญญาเชาและคาบริการที่เกี่ยวของดังตอไปนี้ 
 

 (ลานบาท) 
ภายในระยะเวลาหน่ึงป 86 
ระยะเวลามากกวาหน่ึงปถึงสามป 75 
ระยะเวลามากกวาสามป 46 

รวม 207 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับแตละงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2549 และ 2548 
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11 หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 
 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการที่ธนาคารในประเทศ        
สองแหงออกหนังสือคํ้าประกันบริษัทและบริษัทยอยเพื่อหนวยราชการสองแหงและรัฐวิสาหกิจหลาย
แหง มีจํานวนเงินรวมประมาณ 17.73 ลานบาท 

 
12 เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบดุล 
 

บริษัท 
 
ในการประชุมสามัญผูถือหุน เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2549 ท่ีประชุมไดอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานประจําปส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2548 เปนจํานวนเงินหุนละ 1.25 บาท ตอหุน (จํานวนเงิน
รวม 225 ลานบาท) 
 
บริษัทยอย 
 
ในการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2549 ผูถอืหุนได
อนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 เพิ่มเติมเปนจํานวนเงินหุน
ละ 3.23 บาท (จํานวนเงินรวม 20.03 ลานบาท) 
 
ในการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2549 ผูถอืหุนได
อนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 เปนจํานวนเงินหุนละ 50 
บาท (จํานวนเงินรวม 92.5 ลานบาท) 

 
13 การจัดประเภทรายการบัญชีใหม 

 
รายการในงบการเงินระหวางกาลและรายการในงบการเงินสําหรับป 2548 บางรายการไดจัดประเภทใหม
ใหสอดคลองกับรายการในงบการเงินระหวางกาลป 2549 


