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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 
งบการเงินระหวางกาลไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือ 7 พฤศจิกายน 2549 
 

1 ขอมูลทั่วไป 
 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย และท่ีอยูจด
ทะเบียนต้ังอยูเลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในเดือน มกราคม 2533 
 
บริษัท บริษัทยอยและกิจการรวมคา ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม และธุรกิจรานอาหารและ
เครื่องด่ืมในประเทศไทย 
 

2 เกณฑการจัดทาํงบการเงิน 
 

งบการเงินระหวางกาลนําเสนอเพ่ือวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศ และจัดทําเปนภาษาไทย  งบ
การเงินฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย 

 
งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําข้ึนในรูปแบบยอและตามมาตรฐานการบัญชีไทย (“มาตรฐานการบัญชี”) ฉบับท่ี 
41 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล รวมถึงการการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพ
บัญชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเก่ียวของและจัดทําข้ึนตาม
หลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปของประเทศไทย 
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งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 
โดยเนนการใหขอมูลท่ีเปนปจจุบันเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม ๆ เพื่อไมใหขอมูลท่ีนําเสนอ
ซ้ําซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ดังน้ัน งบการเงินระหวางกาลน้ีควรอานควบคูกับ งบการเงินสําหรับป
สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 

 
บริษัทไดใชนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและวิธีการคํานวณในงบการเงินระหวางกาลเชนเดียวกับท่ีใชสําหรับการ
จัดทํางบการเงินประจําปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 
 
งบการเงินรวมของบริษัทสําหรับงวดส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2549 ประกอบดวยงบการเงินของบริษัท บริษัท
ยอย กิจการรวมคาและกองทุนรวม (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”) ซึ่งบริษัทถือหุนโดยทางตรงและทางออม 
รายละเอียดบริษัทยอย กิจการรวมคาและกองทุนรวมของบริษัทมีดังน้ี 
 

   อัตราการถือหุน (รอยละ) 
   30 กนัยายน  31 ธันวาคม  
 ประเภทธุรกิจ จดทะเบียนใน 2549  2548 

บริษัทยอยทางตรง:     

เงินลงทุนในบรษิทัยอย     
บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด (“CSBR”) โรงแรม ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จํากดั (“CKV”) โรงแรม ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบยรีสอรท จํากัด (“CKBR”) โรงแรม 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 
บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด (“CHBR”) โรงแรม ประเทศไทย 63.9 63.9 
บริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเมนช จํากัด (“CHM”) ลงทุนในบริษทัอืน่ ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) อาหารและเครื่องดื่ม ประเทศไทย 100.0 100.0 
เงินลงทุนในกิจการรวมคา     
บริษัท โรงแรมกะรนภูเก็ต จํากัด (“CKR”) โรงแรม ประเทศไทย 50.0 - 
บริษัท โรงแรมกะตะภูเก็ต จํากัด (“CKT”) โรงแรม ประเทศไทย 50.0 - 
     

เงินลงทุนในกองทุนรวม     
กองทุนรวมไทยพัฒนา 1 ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย 20.0 20.0 
กองทุนรวมไทยพัฒนา 2 ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย 23.83 0.01 
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   อัตราการถือหุน (รอยละ) 
   30 กนัยายน  31 ธันวาคม  
 ประเภทธุรกิจ จดทะเบียนใน 2549  2548 
บริษัทยอยทางออม:     
เงินลงทุนในบรษิทัยอย     
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จํากัด (“CSH”) โรงแรม ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษัท เซ็นทรัลสมุยวิลเลจ จํากดั (“CSV”) โรงแรม ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลแมสอดฮิลล จํากดั (“CMH”) โรงแรม ประเทศไทย 98.4 98.4 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลมารีไทม จํากัด (“CMT”) ใหเชาโรงแรมลอยน้ํา ประเทศไทย 100.0 95.3 
บริษัท บ-ีอาร (ไทยแลนด) จํากดั (“BRT”) อาหารและเครื่องดื่ม ประเทศไทย 100.0 100.0 
Central Maritime Hotel, Dili, East Timor (“CMHD”) โรงแรม ติมอรตะวันออก - 95.3 
     

เงินลงทุนในกองทุนรวม     
กองทุนรวมไทยพัฒนา 1 ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย 0.04 0.04 
กองทุนรวมไทยพัฒนา 2 ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย 0.09 15.33 

 

บริษัท โรงแรมกะรนภูเก็ต จํากัด (“CKR”) ไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทเมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2549 ดวยทุน จดทะเบียน
จํานวน 360 ลานบาท บริษัทถือหุนใน CKR ในสัดสวนรอยละ 50 โดยชําระคาหุนเต็มจํานวนแลว 
 

บริษัท โรงแรมกะตะภูเก็ต จํากัด (“CKT”) ไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทเมื่อวันท่ี 24 พฤษภาคม 2549 ดวยทุนจดทะเบียน
จํานวน 120 ลานบาท บริษัทถือหุนใน CKT ในสัดสวนรอยละ 50 โดยชําระคาหุนเต็มจํานวนแลว  
 

เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2549 บริษัทไดทําสัญญาโอนสิทธิการเชากับบริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด 
(“CHBR”) และ กองทุนรวมไทยพัฒนา 2 (“PPF2”) โดยบริษัทไดรับโอนสิทธิการเชารวมถึงหนาท่ีความ
รับผิดชอบตามสัญญาเชาท่ีดินพรอมอาคาร ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2546 ซึ่งเปนสัญญาเชาระหวาง CHBR กับ 
PPF2 เปนผลใหบริษัทมีสินทรัพยเพ่ิมข้ึนเปนจํานวน 772.30 ลานบาท และหน้ีสินภายใตสัญญาขายฝากสุทธิเปน
จํานวน 607.80 ลานบาท  นอกจากน้ี CHBR ไดทําหนังสือสละสิทธิในการไถคืนทรัพยท่ีขายฝากใหแกบริษัทแต
เพียงผูเดียว 
 

เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2549 บริษัทไดซื้อหนวยลงทุน ในกองทุนรวมไทยพัฒนา 2 (“PPF 2”) จาก บริษัท เซ็นทรัล
หัวหินบีชรีสอรท จํากัด จํานวน 19.41 ลานหนวย เปนจํานวนเงิน 155.28 ลานบาท ทําใหสัดสวนการถือหุนใน 
PPF 2 ของบริษัทเปลี่ยนแปลงจากรอยละ 0.01 เปนรอยละ 23.83 
 

เมื่อวันท่ี 21 กรกฎาคม 2549 บริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเมนท จํากัด (“CHM”) ไดซื้อหุนสวนท่ีเหลือท้ังหมด
ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลมารีไทม จํากัด (“CMT”) จากผูถือหุนเดิมจํานวน 3 ราย เปนจํานวน 180,000 หุน    
ในราคาหุนละ 29 บาท เปนจํานวนเงินรวม 5.22 ลานบาท เปนผลให CHM มีสัดสวนการถือหุนใน CMT จากเดิม 
95.3% เพ่ิมข้ึนเปนสัดสวน 100% 
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แมวาบริษัทจะถือหุนในกองทุนรวมไทยพัฒนา 1 และกองทุนรวมไทยพัฒนา 2 (“กองทุนรวม”) ท้ังทางตรงและ 
ทางออมอยูรอยละ 20.04 และ 23.92 ตามลําดับ แตบริษัทมีการควบคุมกองทุนรวมดังกลาว เนื่องจากบริษัทมี
อํานาจในการควบคุมและตัดสินใจในกองทุนรวมดังกลาวผานกรรมการลงทุน ดังน้ันจึงถือวากองทุนรวม
ดังกลาวเปนบริษัทยอย 

 
3 รายการที่เกิดขึน้และยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่วของกัน 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันไดแกบุคคลหรือกิจการตางๆ ท่ีมีความเก่ียวของกับกลุมบริษัทและบริษัท โดย
การมีผูถือหุนรวมกันหรือมีกรรมการรวมกัน  รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันไดกําหนดข้ึนโดย
ใชราคาตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ 
 
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแตละประเภทรายการอธิบายไดดังตอไปนี้: 
 

 นโยบายการกําหนดราคา 
ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจาย อิงตามดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 
คาบริหารจัดการ ตามสัญญาท่ีตกลงรวมกัน 
คาเชารับและคาเชาจาย ราคาตลาด 
คาไฟฟา ราคาตลาด 
 
รายการท่ีสําคัญสําหรับแตละงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2549 กบักิจการท่ีเกี่ยวของกัน
สรุปไดดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 3 เดือน  9 เดือน  3 เดือน  9 เดือน 
 (พันบาท) 
บริษัทยอย     
ดอกเบ้ียรับ - - 11,434 22,142 
รายไดในการบริหารจัดการ - - 17,581 61,579 
รายไดอื่น - - 150 775 
ดอกเบ้ียจาย - - 17,639 46,721 
คาเชาจาย - - 27,500 64,167 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 3 เดือน  9 เดือน  3 เดือน  9 เดือน 
 (พันบาท) 
บริษัทอื่น     
คาเชารับ 3,569 10,709 - - 
รายไดในการบริหารจัดการ - 3,234 - 3,234 
รายไดคาเชาพ้ืนท่ี - 11,861 - 11,861
คาเชาจาย 5,462 17,119 4,212 13,369 
คาไฟฟา 11,904 36,019 11,904 36,019 
คาใชจายในการบริหาร 7,091 26,086 1,534 5,186 
เงินจายคากอสราง 100,219 214,472 - - 

 

รายการท่ีสําคัญสําหรับแตละงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2548 กับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน
สรุปไดดังน้ี 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 3 เดือน  9 เดือน  3 เดือน  9 เดือน 
 (พันบาท) 
บริษัทยอย     
ดอกเบ้ียรับ - - 1,442 3,995 
รายไดในการบริหารจัดการ - - 13,282 43,035 
รายไดอื่น - - 691 2,102 
ดอกเบ้ียจาย - - 9,137 23,001 
     

บริษัทอื่น     
คาเชารับ 3,569 10,709 - - 
รายไดในการบริหารจัดการ 188 1,266 188 1,266 
รายไดคาเชาพ้ืนท่ี - 1,289 - 1,289
คาเชาจาย 5,455 14,852 4,205 12,728
คาไฟฟา 11,235 33,252 11,235 33,252
คาใชจายในการบริหาร 5,405 22,947 1,701 5,000 
คาเชาจายลวงหนา - 275,000 - - 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2549 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 30 กันยายน 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 กับกิจการท่ีเกี่ยวของกันมีดงัน้ี 
 
ลูกหน้ีและเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เกีย่วของกัน 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2549  2548  2549  2548 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีกิจการที่เกี่ยวของกัน    

บริษัทยอย - - 22,832 19,429 
บริษัทอื่น 3,721 20,566 356 2,731 

 3,721 20,566 23,188 22,160 

    

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน    

บริษัทยอย (อัตราดอกเบ้ียรอยละตอป)    
บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด (4.0)  - - - 159,000 
บริษัท เซ็นทรัลกระบ่ีเบยรีสอรท จํากัด     
 (3.75 - 5.50) - - 578,000 218,000 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จาํกัด (5.50) - - 271,000 - 

 - - 849,000 377,000 

รวม 3,721 20,566 872,188 399,160 

     

เงินจายลวงหนาคากอสราง     
บริษัทอื่น  75,652 - - - 
  



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2549 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายการเคลื่อนไหวระหวางงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน สําหรับเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ี
เกี่ยวของกันมีดังน้ี 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2549  2548  2549  2548 

 (พันบาท) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม - - 377,000 212,000 
เพิ่มข้ึน - - 869,000 500,300 
ลดลง - - (397,000) (528,300) 

ณ วันที่ 30 กันยายน - - 849,000 184,000 
 

เจาหน้ีและเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกีย่วของกัน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2549  2548  2549  2548 

 (พันบาท) 

เจาหน้ีกิจการทีเ่กี่ยวของกัน    

บริษัทยอย - - 55 74 
บริษัทอื่น 3,913 14,134 - 18 
 3,913 14,134 55 92 

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของกัน    

บริษัทยอย (อัตราดอกเบ้ียรอยละตอป)    
บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด (5.50) - - 195,000 - 
บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด     
(3.75 - 5.50) - - 730,000 774,000 
บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จํากัด     
(3.75 – 5.50) - - 36,500 17,000 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จาํกัด (3.75) - - - 348,000 
บริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเมนท จํากัด     
(3.75 - 5.50) - - 232,500 83,000 

 - - 1,194,000 1,222,000 

รวม 3,913 14,134 1,194,055 1,222,092 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2549 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายการเคลื่อนไหวระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน สําหรับเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวของ
กันมีดังน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2549  2548  2549  2548 
 (พันบาท) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม - - 1,222,000 1,077,000 
เพิ่มข้ึน 270,000 - 881,000 1,076,200 
ลดลง (270,000) - (909,000) (1,167,200) 
ณ วันที่ 30 กันยายน - - 1,194,000 986,000 

 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2549  บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท มี
ภาระผูกพันสําหรับคาเชา (รวมคาบริการ) แกบริษัทท่ีเกี่ยวของกันดังตอไปนี้ 

 งบการเงินรวม 
 (พันบาท) 
ภายในระยะเวลาหน่ึงป 215,206 
ระยะเวลามากกวาหน่ึงปถึงสามป 184,803 
ระยะเวลามากกวาสามป 29,009 
รวม 429,018 

 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2549 บริษัทมีภาระคํ้าประกันตามสัญญาระหวางกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ดังน้ี 
 

- ณ วันท่ี 30 กันยายน 2549 บริษัทมีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการคํ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร วงเงินการ
ขอเปดเลตเตอรออฟเครดิต และการคํ้าประกันอื่นของบริษัทยอยบางแหงตอธนาคารในประเทศเปนจํานวนเงิน
รวม 78 ลานบาท 

 

- เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2545 บริษัทไดออกหนังสือรับรองการชําระหน้ีของบริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด 
กับกองทุนรวมไทยพัฒนา 1 เปนเวลา 15 ปสิ้นสุดวันท่ี 11 ธันวาคม 2560 ในกรณีท่ี บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีช         
รีสอรท จํากัด ไมสามารถบริหารอสังหาริมทรัพยใหมียอดรายไดข้ันตํ่าตามท่ีกําหนดในสัญญาวาจางบริหาร
อสังหาริมทรัพย โดยบริษัทจะรับผิดชอบในจํานวนเงินท่ียังขาดอยูของรายไดข้ันตํ่าท่ี บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีช       
รีสอรท จํากัด จะตองรับผิดชอบ 
 

- บริษัทไดคํ้าประกันหนี้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด (“CWH”) กับสถาบันการเงินแหงหน่ึงในวงเงิน
คํ้าประกันไมนอยกวา 2,350 ลานบาท ท้ังน้ีหากวา CWH มีหนี้เงินกูตามสัญญาคางชําระไมเกิน 1,000 ลานบาท 
และไมไดตกเปนผูผิดนัดตามสัญญาน้ี CWH มีสิทธิขอยกเลิกภาระคํ้าประกันดังกลาวได ณ วันท่ี 30 กันยายน 
2549 CWH ยังไมไดเบิกเงินกูตามสัญญางวดแรก 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2549 (ไมไดตรวจสอบ) 
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4 ลูกหน้ีการคา - สุทธิ 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2549  2548  2549  2548 
 (พันบาท) 
ยังไมครบกําหนดชําระ 133,861 167,945 54,387 48,078 
เกินวันครบกําหนดชําระ :     

นอยกวา 3 เดือน 71,652 60,914 9,491 6,241 
3 - 6 เดือน 10,997 5,498 864 1,119 
6 - 12 เดือน 4,570 1,551 426 386 
มากกวา 12 เดือน 5,139     1,200 662      722 

 226,219 237,108 65,830 56,546 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,115)   (1,089) (662)    (662) 

สุทธ ิ 225,104 236,019 65,168 55,884 
 

5 เงินลงทุนบันทกึโดยวิธีสวนไดเสีย 
 

รายการเคลื่อนไหวระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน สําหรับเงินลงทุนบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย       
มีดังน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2549  2548  2549  2548 
 (พันบาท) 
มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 1 มกราคม - - 4,703,327 3,465,108 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสยี - - 374,150 369,187 
ลงทุนเพิ่ม - - 395,280 864,498 
เงินปนผลรับ - - (262,863) (370,054) 
รับคืนมูลคาเงินลงทุนในกองทุนรวม - - (27,713) (17,998) 
ตัดจําหนายสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย     
   ของบริษัทยอย - - (26,279) (48,290) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - - (1,245) (4,069) 
โอนประเภทเงนิลงทุน - - 80 - 

มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน - - 5,154,737 4,258,382 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนบันทึกบัญชีโดยวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 และวันที่ 31 ธันวาคม 2548 มีดังนี้ 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 สัดสวนความเปนเจาของ  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสยี  เงินปนผล 
                 งวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  30 กันยายน 
 2549  2548  2549  2548  2549  2548  2549  2548  2549  2548 

 (รอยละ)  (พันบาท) 
บริษัทยอย            

บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด 100.0 100.0  250,000 250,000 394,383 394,383 842,769 761,911 - - 
บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จํากัด 100.0 100.0  150,000 150,000 189,000 189,000 203,726 195,809 - - 
บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบยรีสอรท จํากัด 100.0 100.0  500,000 500,000 500,000 500,000 335,122 465,681 - - 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด 100.0 100.0  1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 971,593 989,609 - - 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเกาะกูด จํากัด 100.0 100.0  120,000 120,000 120,000 120,000 119,674 119,794 - - 
บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด 63.9 63.9  185,000 185,000 198,905 198,905 383,935 403,594 59,155 47,324 
บริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเมนท จํากัด 100.0 100.0  1,000,000 1,000,000 999,999 999,999 674,296 578,289 - - 
บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด 100.0 100.0  620,000 620,000 669,607 669,607 1,072,868 937,294 40,052 197,028 
กิจการรวมคา            

บริษัท โรงแรมกะรนภูเก็ต จํากัด 50.0 -  360,000 - 180,000 - 139,165 - - - 
บริษัท โรงแรมกะตะภูเก็ต จํากัด 50.0 -  120,000 - 60,000 - 56,873 - - - 
กองทุนรวม            

กองทุนรวมไทยพัฒนา 1 20.04 20.04  1,350,000 1,350,000 201,533 219,531 201,533 251,346 119,044 125,702 
กองทุนรวมไทยพัฒนา 2 23.83 0.01  815,000 - 145,650 - 153,183 - 44,612 - 

รวม    6,470,000 5,175,000 4,659,077 4,291,425 5,154,737 4,703,327 262,863 370,054 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2549 (ไมไดตรวจสอบ) 
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บริษัท โรงแรมกะรนภูเก็ต จํากัด จดทะเบียนจัดต้ังบริษัทเมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2549 
 
บริษัท โรงแรมกะตะภูเก็ต จํากัด จดทะเบียนจัดต้ังบริษัทเมื่อวันท่ี 24 พฤษภาคม 2549  
 
บริษัทไดตกลงจํานําหุนของ บริษัท โรงแรมกะตะภูเก็ต จํากัด (“CKT”) ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัทจํานวนรอย
ละ 50 ของจํานวนหุนรวมของ CKT เพ่ือเปนประกันตามสัญญาเงินกูระยะยาวกับสถาบันการเงินในประเทศแหง
หนึ่ง โดยมีมูลคา ณ วันทําสัญญาเปนจํานวน 60 ลานบาท บริษัทไดลงนามและมอบสัญญาจํานํา พรอมกับใบหุน
และเอกสารท่ีใชในการจํานําหุนดังกลาวใหแกผูใหกูแลว  

 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2549 บรษัิทไดชําระคืนเงินกูท้ังจํานวนแลว และไดรับคืนหลักประกันดังกลาวแลว 

 
6 หุนกู - สุทธิ 

 
   งบการเงินรวม / 
   งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 อัตราดอกเบี้ย  ครบกําหนด  30 กันยายน  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     (1,421) (1,953) 

สุทธิ     998,579 698,047 
หัก หุนกูที่ถึงกําหนดเรียกคืนภายในหน่ึงป    (299,683) - 

หุนกูท่ีถึงกําหนดเรียกคืนเกินกวาหน่ึงป    698,896 698,047 

 
หุนกูเหลาน้ีเปนหุนกูชนิดระบุช่ือ ประเภทไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน 
 
หุนกูเหลาน้ีมีขอจํากัดเก่ียวกับการรักษาอัตราสวนทางการเงิน การจายเงินปนผล การลดทุนชําระแลว   การจํานํา 
การจํานองสินทรัพยและการจําหนายสินทรัพยท่ีประกอบธุรกิจท่ีสําคัญ 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2549 (ไมไดตรวจสอบ) 
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7 ทุนเรือนหุน 
 

ทุนเรือนหุน หุนสามัญ 
 

 มูลคาหุน จํานวนหุน  จํานวนเงิน 
 (บาท) (พันหุน)  (พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน     

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2549 5 180,000 900,000 

เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนจากหุนละ 5 บาท     
     เปนหุนละ 1 บาท 1 900,000 900,000 
เพิ่มทุนจดทะเบียน 1 680,800 680,800 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2549  1,580,800 1,580,800 

    

ทุนที่ออกและชําระแลว    

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2549 5 180,000 900,000 
เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนจาก หุนละ 5 บาท    
     เปนหุนละ 1 บาท 1 900,000 900,000 
ออกหุนเพิ่ม 1 450,000 450,000 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2549  1,350,000 1,350,000 

 
การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน 
 
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2549 เมื่อวันท่ี 21 มิถุนายน 2549 ผูถือหุนมีมติดังน้ี 
 
(ก) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนท่ีตราไว จากเดิมหุนละ 5 บาท เปนหุนละ 1 บาท (ทําใหจํานวนหุนท่ี

ออกเสนอขายแลวท้ังหมดของบริษัทเพิ่มข้ึนจากเดิม 180,000,000 หุน เปน 900,000,000 หุน) 
 
(ข) อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 900,000,000 บาท เปน 1,580,800,000 

บาท (ประกอบดวย หุนสามัญจํานวน 1,580,800,000 หุน) โดยการออกหุนสามัญใหม จํานวน 
680,800,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2549 (ไมไดตรวจสอบ) 
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(ค) อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 680,800,000 หุน ดังตอไปนี้ 
 
- จัดสรรหุนสามัญจํานวนไมเกิน 450,000,000 หุน เพื่อเสนอขายแกผูถือหุนเดิมในอัตราสวน 2 หุน

สามัญเดิมตอ 1 หุนสามัญใหม ในราคาหุนละ 1.60 บาท 
- จัดสรรหุนสามัญจํานวนไมเกิน 170,000,000 หุน เพื่อเสนอขายแกประชาชนท่ัวไป 
- จัดสรรหุนสามัญจํานวนไมเกิน 60,800,000 หุน เพื่อรับรองการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะ

ซื้อหุนสามัญของบริษัท 
 

(ง) อนุมัติใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแกผูถือหุนของ
บริษัทตามสัดสวนการถือหุน โดยมีอัตราสวนหุนสามัญ 25 หุนตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย คิดเปน
จํานวน 60,800,000 หนวย โดยไมคิดมูลคา 

 
บริษัทไดจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนและการเพ่ิมทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 22 
มิถุนายน 2549 และวันท่ี 29 มิถุนายน 2549 ตามลําดับ 
 
การเปลี่ยนแปลงของทุนท่ีออกและชําระแลว 
 
ในเดือน กรกฎาคม 2549 บริษัทไดขายหุนสามัญจํานวน 450,000,000 หุน ในราคาหุนละ 1.60 บาท ซึ่งทําใหหุน
สามัญท่ีออกและชําระแลวเพ่ิมข้ึนเปนจํานวน 450,000,000 บาท และสวนเกินมูลคาหุนเพิ่มข้ึนเปนจํานวน 
270,000,000 บาท บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2549 
 

8 กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 
 
กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐานสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2549 คํานวณจากกําไรสุทธิสวนของผูถือ
หุนสามัญจํานวน 15 ลานบาท (2548: 137 ลานบาท) และหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวระหวางงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2549 ตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักจํานวน 1,189 ลานหุน (2548 : 900 ลานหุน) 
 
กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐานสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2549 คํานวณจากกําไรสุทธิสวนของผูถือ
หุนสามัญจํานวน 351 ลานบาท (2548: 446 ลานบาท) และหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวระหวางงวดเกาเดือน
สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2549 ตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักจํานวน 997 ลานหุน (2548 : 900 ลานหุน) 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2549 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2549 เมื่อวันท่ี 21 มิถุนายน 2549 ผูถือหุนมีมติเปนเอกฉันทให
เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนท่ีตราไวของบริษัทจากหุนละ 5 บาท เปนหุนละ 1 บาท บริษัทไดคํานวณกําไรตอหุนข้ัน
พื้นฐานสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2548 โดยการหารกําไรสุทธิดวยจํานวนหุน
สามัญเทียบเทาหุนละ 1 บาท เปนจํานวน 900 ลานหุน เพื่อการเปรียบเทียบกับงบการเงินระหวางกาลสําหรับงวด
สามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2549 ตามลําดับ 

  
9 เงินปนผล 
 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2549 ผูถือหุนไดอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผล                 
การดําเนินงานประจําปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 เปนจํานวนเงินหุนละ 1.25 บาท (จํานวนเงินรวม 225   
ลานบาท)  
 

10 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 
 

กลุมบริษัทนําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานโดยแสดงสวนธุรกิจเปนรูปแบบหลักในการรายงาน 
โดยพิจารณาจากระบบการบริหารการจัดการและโครงสรางการรายงานทางการเงินภายในของกลุมบริษัทเปน
เกณฑในการกําหนดสวนงาน 
 
รายไดและผลการดําเนินงานจากสวนงานเปนรายการท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับสวนงานหรือท่ีสามารถปนสวน
ใหกับสวนงานไดอยางสมเหตุสมผล  รายการท่ีไมสามารถปนสวนไดสวนใหญประกอบดวย ดอกเบ้ียหรือเงิน
ปนผลและคาใชจายองคการ 
 
สวนงานธุรกิจ 
 
กลุมบริษัทเสนอสวนงานธุรกจิท่ีสําคัญ ดังน้ี 
สวนงาน 1  สวนงานโรงแรม 
สวนงาน 2   สวนงานการขายอาหารและไอศกรีม 
สวนงาน 3   สวนงานกองทุนรวม 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
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รายไดจากสวนงานและผลการดําเนินงานจากสวนงานทางธุรกิจสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 
2549 และสินทรัพยรวม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2549 
 
 จําแนกตามประเภทธุรกิจ 
   สวนงานการ         
 สวนงาน  ขายอาหาร  สวนงาน    รายการตัด   
 โรงแรม  และไอศกรีม  กองทุนรวม  รวม  บัญชี  รวมสุทธิ 
 (ลานบาท) 
รายได 1,860 3,165 273 5,298 (328) 4,970 
กําไรสุทธิ 95 194 210 499 (148) 351 
สินทรัพยรวม 17,378 1,752 2,021 21,151 (11,299) 9,852 

 
รายไดจากสวนงานและผลการดําเนินงานจากสวนงานทางธุรกิจสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 
2548 และสินทรัพยรวม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2548 
 
 จําแนกตามประเภทธุรกิจ 
   สวนงานการ         
 สวนงาน  ขายอาหาร  สวนงาน    รายการตัด   
 โรงแรม  และไอศกรีม  กองทุนรวม  รวม  บัญชี  รวมสุทธิ 
 (ลานบาท) 
รายได 1,714 2,877 319 4,910 (370) 4,540 
กําไรสุทธิ 71 251 255 577 (131) 446 
สินทรัพยรวม 13,142 1,518 2,098 16,758 (9,219) 7,539 

 
11 ภาระผูกพัน 
 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2549 บริษัทมีภาระผูกพันจากการทําสัญญาซ้ือขายท่ีดินแหงหน่ึงเปนจํานวนเงิน 64.3 ลาน
บาท 

 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันท่ีตองจายเงินตามสัญญากอสรางโรงแรม เปน
จํานวนเงิน 1,701.2 ลานบาท 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
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ณ วันท่ี 30 กันยายน 2549 บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทมีภาระ
ผูกพันตามสัญญาเชาและคาบริการท่ีเกี่ยวของดังตอไปนี้ 
 

 งบการเงินรวม 
 (พันบาท) 
ภายในระยะเวลาหน่ึงป 94,739 
ระยะเวลามากกวาหน่ึงปถึงสามป 90,162 
ระยะเวลามากกวาสามป 38,104 

รวม 223,005 

 
12 หน้ีสินที่อาจเกดิขึ้น 
 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารในประเทศ สองแหง
ออกหนังสือคํ้าประกันบริษัทและบริษัทยอยเพื่อหนวยราชการสองแหงและรัฐวิสาหกิจหลายแหง เปนจํานวน
เงินรวมประมาณ 17.56 ลานบาท 

 
13 การขายโรงแรมลอยน้ําและการปดกิจการของบริษัทยอย 
 

เม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 2548 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลมารีไทม จํากัด (“CMT”) ไดทําสัญญาขายโรงแรมลอยน้ํากับ
บริษัทตางประเทศแหงหน่ึง มูลคาขายตามสัญญาเปนจํานวน 3.9 ลานเหรียญสหรัฐ โดย CMT ไดรับชําระครบ
จํานวนเมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2549 ซึ่งกรรมสิทธิ์ในโรงแรมลอยนํ้าไดถูกโอนใหกับผูซื้อในวันท่ีเดียวกัน          
ผลจากการขายโรงแรมลอยนํ้าดังกลาวทําใหมีกําไรสุทธิจากการขายโรงแรมลอยนํ้าเปนจํานวน 107.38 ลานบาท 
และเปนผลให Central Maritime Hotel, Dili, East Timor  ปดกิจการลง 

 
14 การจัดประเภทรายการบัญชีใหม 

 
รายการในงบการเงินระหวางกาลและรายการในงบการเงินสําหรับป 2548 บางรายการไดจัดประเภทใหมให
สอดคลองกับรายการในงบการเงินระหวางกาลป 2549 

 


