
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 
งบการเงินระหวางกาลน้ีไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากกรรมการเมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2550 
 

1 ขอมูลทั่วไป 
 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู    
จดทะเบียนต้ังอยูเลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
 
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในป 2533 
 
บริษัทประกอบธุรกิจหลักเก่ียวกับธุรกิจโรงแรม รายละเอียดบริษัทยอยและกองทุนรวมของบริษัทมีดังน้ี 
 

     อัตราการถือหุน (รอยละ) 
     30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  
 ประเภทธุรกิจ  จดทะเบียนใน  2550  2549 
บริษัทยอยทางตรง:        

เงินลงทุนในบรษิทัยอย        
บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด (“CSBR”) โรงแรม  ประเทศไทย  100.0 100.0 
บริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเมนช จํากัด (“CHM”) ลงทุนในบริษทัอืน่  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 เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด (“CHBR”) โรงแรม  ประเทศไทย  63.9 63.9 
บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) อาหารและเครื่องดื่ม  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 ทริปเปลไนน เดคคอร จํากดั ไมไดประกอบกิจการ  ประเทศไทย  100.0 - 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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     อัตราการถือหุน (รอยละ) 
     30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  
 ประเภทธุรกิจ  จดทะเบียนใน  2550  2549 
เงินลงทุนในกองทุนรวม       
กองทุนรวมไทยพัฒนา 1 ลงทุนใน  ประเทศไทย  20.0 20.0 
 อสังหาริมทรัพย      
กองทุนรวมไทยพัฒนา 2 ลงทุนใน  ประเทศไทย  23.83 23.83 
 อสังหาริมทรัพย      
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 เซ็นทรัลบริการซักรีด จํากดั (“CMT”) ไมไดประกอบกิจการ  ประเทศไทย  100.0 100.0 
(เดิมชื่อ “บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลมารีไทม จํากัด”)       
บริษัท บ-ีอาร (ไทยแลนด) จํากดั (“BRT”) อาหารและเครื่องดื่ม  ประเทศไทย  100.0 100.0 
        

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

 
แมวาบริษัทจะถือหุนในกองทุนรวม ไทยพัฒนา 1 และกองทุนรวม ไทยพัฒนา 2 (“กองทุนรวม”) ท้ังทางตรง
และ ทางออมอยูรอยละ 20.04 และ 23.92 ตามลําดับ แตบริษัทมีการควบคุมกองทุนรวมดังกลาว เนื่องจากบริษัท
มีอํานาจในการควบคุมและตัดสินใจในกองทุนรวมดังกลาวผานกรรมการลงทุน ดังน้ันจึงถือวากองทุนรวม
ดังกลาวเปนบริษัทยอย 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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2 เกณฑการจัดทาํงบการเงิน 
 

งบการเงินระหวางกาลน้ีนําเสนอเพ่ือวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศ และจัดทําเปนภาษาไทย  
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย 

 
งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําข้ึนในรูปแบบยอและตามมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับท่ี 41 เรื่อง งบการเงิน
ระหวางกาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบและ
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของและจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ี  
รับรองท่ัวไปของประเทศไทย 
 
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 
โดยเนนการใหขอมูลท่ีเปนกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม ๆ เพื่อไมใหซ้ําซอนกับขอมูลท่ีไดเคย
นําเสนอรายงานไปแลว  ดังน้ันการอานงบการเงินระหวางกาลน้ีจึงควรอานควบคูกับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 
 
งบการเงินระหวางกาลน้ีแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท และมีการปดเศษเพื่อใหแสดงเปนหลักพันบาท เวนแต
ท่ีระบุไวเปนอยางอื่น 
 
กลุมบริษัทไดใชนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและวิธีการคํานวณในงบการเงินระหวางกาลสําหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 เชนเดียวกับท่ีใชสําหรับการจัดทํางบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2549 ยกเวนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11 
เกี่ยวกับสวนไดเสียของบริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุมรวมกันในงบการเงินเฉพาะกิจการ และการบัญชีเกี่ยวกับ
เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมรวมกันจากวิธรีวมตามสัดสวนเปนวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวม 

 
3 การดําเนินงานที่เปนไปตามฤดูกาล 
 

กลุมบริษัทไมไดถูกกระทบจากปจจัยท่ีมีลักษณะเปนวัฏจักรหรือเปนไปตามฤดูกาลท่ีสําคัญในระหวางป 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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4 รายการที่เกิดขึน้และยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่วของกัน 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันไดแกบุคคลหรือกิจการตางๆ ท่ีมีความเก่ียวของกับกลุมบริษัทและบริษัทโดย
การมีผูถือหุนรวมกัน หรือมีกรรมการรวมกัน  รายการท่ีมีข้ึนกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันไดกําหนดข้ึน
โดยใชราคาตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ 
 
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแตละประเภทอธิบายไดดังตอไปนี้: 
 
 นโยบายการกําหนดราคา 
ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจาย อิงตามดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 
คาบริหารจัดการ ตามสัญญาท่ีตกลงรวมกัน 
คาเชารับและคาเชาจาย ราคาตลาด 
คาไฟฟา ราคาตลาด 
 
รายการท่ีสําคัญสําหรับแตละงวดสามเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 มถิุนายน 2550 และ 2549 กับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน
สรุปไดดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 
 (พันบาท) 
บริษัทยอย     

คาเชารับ - - 150 200 
ดอกเบ้ียรับ - - 23,746 6,246 
รายไดในการบริหารจัดการ - - 17,189 24,079 
ดอกเบ้ียจาย - - 16,531 16,297 
     
กองทุนรวม     

คาเชาจาย - - 27,500 27,500 
     



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
 
 

 18  

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 
 (พันบาท) 
กิจการที่ควบคุมรวมกัน     

รายไดในการบริหารจัดการ 885 314 885 314 
รายไดอื่น 583 - - - 
     
บริษัทอื่น     

(ผูถือหุนรวมและ/หรือกรรมการรวมกัน)     
คาเชารับ 3,570 3,570 - - 
รายไดในการบริหารจัดการ - 333 - 333 
รายไดคาเชาพ้ืนท่ี 12,007 11,861 12,007 11,861 
รายไดอื่น 6,210 5,828 - - 
คาเชาจาย 7,180 6,730 4,743 5,480 
คาไฟฟา 11,497 12,279 11,497 12,279 
คาใชจายในการบริหาร 7,625 8,308 1,470 1,706 
เงินจายคากอสราง 89,519 75,751 - - 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายการท่ีสําคัญสําหรับแตละงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มถิุนายน 2550 และ 2549 กับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน
สรุปไดดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 
 (พันบาท) 
บริษัทยอย     

คาเชารับ - - 300 200 
ดอกเบ้ียรับ - - 42,311 10,708 
รายไดในการบริหารจัดการ - - 44,116 43,684 
รายไดอื่น - - - 425 
ดอกเบ้ียจาย - - 34,628 29,082 
     
กองทุนรวม     

คาเชาจาย - - 55,000 36,667 
     
กิจการที่ควบคุมรวมกัน     

รายไดในการบริหารจัดการ 12,253 314 12,253 314 
รายไดอื่น 1,084 - - - 
     
บริษัทอื่น     

(ผูถือหุนรวมและ/หรือกรรมการรวมกัน)     
คาเชารับ 7,140 7,140 - - 
รายไดในการบริหารจัดการ - 3,234 - 3,234 
รายไดคาเชาพ้ืนท่ี 12,007 11,861 12,007 11,861 
รายไดอื่น 11,575 11,063 - - 
คาเชาจาย 13,593 11,657 8,718 9,157 
คาไฟฟา 22,307 24,115 22,307 24,115 
คาใชจายในการบริหาร 19,545 19,598 3,138 3,652 
เงินจายคากอสราง 224,651 114,253 - - 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ลูกหน้ีและเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เกีย่วของกัน 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2550  2549  2550  2549 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีกิจการที่เกี่ยวของกัน     

บริษัทยอย - - 127,424 29,929 
บริษัทอื่น 6,744 7,991 822 3,703 

 6,744 7,991 128,246 33,632 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน     

บริษัทยอย (อัตราดอกเบ้ียรอยละตอป)     
บริษัท เซ็นทรัลกระบ่ีเบยรีสอรท จํากัด (5.5) - - 585,000 595,000 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จาํกัด (5.5) - - 1,344,000 626,000 
บริษัท ทริปเปลไนน เดคคอร จํากัด ( - ) - - 81,426 - 
 - - 2,010,426 1,221,000 

รวม 6,744 7,991 2,138,672 1,254,632 

 
รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกันระหวางแตละงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 
มิถุนายน 2550 และ 2549 มีดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 

 (พันบาท) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม - - 1,221,000 377,000 
เพิ่มข้ึน - - 877,926 575,500 
ลดลง - - (88,500) (274,000) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน - - 2,010,426 678,500 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เจาหน้ีและเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกีย่วของกัน 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2550  2549  2550  2549 

 (พันบาท) 

เจาหน้ีกิจการทีเ่กี่ยวของกัน     

บริษัทยอย - - 166 321 
บริษัทอื่น 4,818 4,992 23 12 
 4,818 4,992 189 333 

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของกัน     

บริษัทยอย (อัตราดอกเบ้ียรอยละตอป)     
บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด (5.5) - - 656,000 819,000 
บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จํากัด (5.5) - - 60,500 58,000 
บริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเมนท จํากัด     
   (5.5) - - 252,500 249,500 
บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด     
   (5.0 - 5.5) - - 111,000 161,500 
 - - 1,080,000 1,288,000 

รวม 4,818 4,992 1,080,189 1,288,333 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยมืระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันระหวางแตละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี—30 
มิถุนายน 2550 และ 2549 มีดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 

 (พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 มกราคม - - 1,288,000 1,222,000 
เพิ่มข้ึน - - 317,700 763,000 
ลดลง - - (525,700) (682,500) 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน - - 1,080,000 1,302,500 

 
สัญญาสําคัญที่ทํากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) มีสัญญาเชาและบริการระยะยาวกับบริษัทท่ีเก่ียวของกันเปน
เวลา 3 - 30 ป จนถึงป 2569  ตามเงื่อนไขของสัญญา CRG จะตองจายคาเชาและบริการเปนยอดคงท่ีรายเดือน 
หรือคิดเปนรอยละของยอดขาย ดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2550  2549 
 (พันบาท) 

ภาระผูกพันจากสัญญาเชาดําเนินงาน    

ภายในระยะเวลาหน่ึงป 225,233  241,738 
ระยะเวลามากกวาหน่ึงปถึงสามป 166,779  213,683 
ระยะเวลามากกวาสามป 28,438  26,484 

รวม 420,450  481,905 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีภาระคํ้าประกันตามสัญญาระหวางกิจการท่ี
เกี่ยวของกัน ดังน้ี 
 
- ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 บริษัทมีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการคํ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 

วงเงินการขอเปดเลตเตอรออฟเครดิต และการคํ้าประกันอื่นของบริษัทยอยบางแหงตอธนาคารใน
ประเทศเปนจํานวนเงินรวม 78 ลานบาท (31 ธันวาคม 2549 : 78 ลานบาท) 

 
- เมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2545 บริษัทไดออกหนังสือรับรองการชําระหน้ีของบริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท 

จํากัด กับกองทุนรวมไทยพัฒนา 1 ในกรณีท่ี บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด ไมสามารถบริหาร
อสังหาริมทรัพยใหมียอดรายไดข้ันตํ่าตามท่ีกําหนดในสัญญาวาจางบริหารอสังหาริมทรัพย โดยบริษัทจะ
รับผิดชอบในจํานวนเงินท่ียังขาดอยูของรายไดข้ันตํ่าท่ี บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด จะตอง
รับผิดชอบ 

 
- บริษัทไดคํ้าประกันการชําระหน้ีของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด (“CWH”) กับสถาบันการเงิน

แหงหน่ึงในวงเงินคํ้าประกันไมนอยกวา 2,350 ลานบาท ท้ังน้ีหากวา CWH มีหนี้เงินกูตามสัญญาคาง
ชําระไมเกิน 1,000 ลานบาท และไมไดตกเปนผูผิดนัดตามสัญญานี้ CWH มีสิทธิขอยกเลิกภาระ             
คํ้าประกันดังกลาวได ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 CWH ยงัไมไดเบิกเงินกูตามสัญญางวดแรก 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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5 ลูกหน้ีการคา 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2550  2549  2550  2549 
 (พันบาท) 
ภายในวันท่ีครบกําหนดชําระ 120,411 215,570 41,175 63,488 
เกินวันครบกําหนดชําระ :     
 นอยกวา 3 เดือน 37,567 58,567 1,515 1,850 
 3 - 6 เดือน 3,501 8,399 715 910 
 6 - 12 เดือน 1,388 13,111 1,217 445 
 มากกวา 12 เดือน 5,980     1,189 474      474 

 168,847 296,836 45,096 67,167 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (726)   (805) (474)    (474) 

สุทธ ิ 168,121 296,031 44,622 66,693 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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6 เงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกัน 
 

 งบการเงินรวม 
 สัดสวนความเปนเจาของ  ทุนชําระแลว  วิธีสวนไดเสีย  เงินปนผลรับสําหรับหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 

 2550  2549  2550  2549  2550  2549  2550  2549 

 (รอยละ)  (พันบาท) 

กิจการที่ควบคุมรวมกัน                

บริษัท โรงแรมกะรนภูเก็ต จํากัด 50.0  50.0  360,000  360,000  113,623  129,546  -  - 
บริษัท โรงแรมกะตะภูเก็ต จํากัด 50.0  50.0  120,000  120,000  60,317  56,903  -  - 

รวม     480,000  480,000  173,940  186,449  -  - 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดสวนความเปนเจาของ  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  เงินปนผลรับสําหรับหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 

 2550  2549  2550  2549  2550  2549  2550  2549 

 (รอยละ)  (พันบาท) 

บริษัทยอย                

บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด 100.0  100.0  250,000  250,000  394,383  394,383  120,000  - 
บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จํากดั 100.0  100.0  150,000  150,000  189,000  189,000  -  - 
บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบยรีสอรท จํากัด 100.0  100.0  500,000  500,000  500,000  500,000  -  - 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด 100.0  100.0  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  -  - 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเกาะกูด จํากัด 100.0  100.0  120,000  120,000  120,000  120,000  -  - 
บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด 63.9  63.9  185,000  185,000  198,906  198,906  94,648  59,156 
บริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเมนท จํากดั 100.0  100.0  1,000,000  1,000,000  999,999  999,999  -  - 
บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด 100.0  100.0  620,000  620,000  669,607  669,607  110,000  20,026 
บริษัท ทริปเปลไนน เดคคอร จํากดั 100.0  -  250  -  250  -  -  - 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดสวนความเปนเจาของ  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  เงินปนผลรับสําหรับหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 

 2550  2549  2550  2549  2550  2549  2550  2549 

 (รอยละ)  (พันบาท) 

กิจการที่ควบคุมรวมกัน                

บริษัท โรงแรมกะรนภูเก็ต จํากัด 50.0  50.0  360,000  360,000  180,000  180,000  -  - 
บริษัท โรงแรมกะตะภูเก็ต จํากัด 50.0  50.0  120,000  120,000  60,000  60,000  -  - 
                

กองทุนรวม                

กองทุนรวมไทยพัฒนา 1 20.04  20.04  1,350,000  1,350,000  192,534  201,533  60,490  58,867 
กองทุนรวมไทยพัฒนา 2 23.83  23.83  815,000  815,000  135,940  145,650  42,601  - 

รวม     6,470,250  6,470,000  4,640,619  4,659,078  427,739  138,049 

หัก คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน         (210,000)  -     

สุทธิ         4,430,619  4,659,078     

 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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7 หุนกู  
 
   งบการเงินรวม / 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อัตรา       
 ดอกเบ้ีย  ครบกําหนด  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 (รอยละ)  ชําระ  2550  2549 
  (พันบาท) 
ครั้งท่ี 1/2548 5.73 30 ตุลาคม 2550 400,000 400,000 
ครั้งท่ี 2/2548 4.00 30 มิถุนายน 2550 300,000 300,000 
ครั้งท่ี 1/2549 6.13 20 กุมภาพันธ 2552 300,000 300,000 
ครั้งท่ี 1/2550 3.81 6 มิถุนายน 2552 1,200,000 - 
  2,200,000 1,000,000 
หัก คาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญชี  (2,117) (1,139) 

สุทธ ิ  2,197,883 998,861 
หัก หุนกูท่ีถึงกําหนดเรียกคืนภายในหน่ึงป  (699,759) (699,182) 

หุนกูที่ถึงกําหนดเรียกคืนเกินกวาหน่ึงป  1,498,124 299,679 

 
หุนกูเหลาน้ีเปนหุนกูชนิดระบุช่ือ ประเภทไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน 
 
หุนกูเหลาน้ีมีขอจํากัดและเงื่อนไขเก่ียวกับการรักษาอัตราสวนทางการเงิน การจายเงินปนผล การลดทุนชําระแลว 
การจํานํา การจํานองสินทรัพยและการจําหนายสินทรัพยท่ีประกอบธุรกิจท่ีสําคัญ 
 
หุนกูครั้งท่ี 2/2548 ครบกําหนดชําระในวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 โดยบริษัทไดชําระคืนหุนกูดังกลาวพรอม
ดอกเบ้ียในวันท่ี 2 กรกฎาคม 2550 เรียบรอยแลว 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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8 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 
 

กลุมบริษัทนําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานโดยแสดงสวนธุรกิจเปนรูปแบบหลักในการรายงาน 
โดยพิจารณาจากโครงสรางการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุมบริษัทเปนเกณฑในการ
กําหนดสวนงาน 
 
สวนงานธุรกิจ 
 
กลุมบริษัทเสนอสวนงานธุรกจิท่ีสําคัญ ดังน้ี 
สวนงาน 1 สวนงานโรงแรม 
สวนงาน 2   สวนงานการขายอาหารและไอศกรีม 
สวนงาน 3   สวนงานกองทุนรวม 
 
รายไดและผลการดําเนินงานจากสวนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวมสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 
มิถุนายน 2550 

 
 จําแนกตามประเภทธุรกิจ 
   สวนงานการ         
 สวนงาน  ขายอาหาร  สวนงาน    รายการตัด   
 โรงแรม  และไอศกรีม  กองทุนรวม  รวม  บัญชี  สุทธิ 
 (ลานบาท) 
รายได 1,370  2,137  182  3,689  (217)  3,472 
กําไรสุทธิ (140)  122  140  122  104  226 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายไดจากสวนงานและผลการดําเนินงานจากสวนงานทางธุรกิจสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 
2549 
 
 จําแนกตามประเภทธุรกิจ 
   สวนงานการ         
 สวนงาน  ขายอาหาร  สวนงาน    รายการตัด   
 โรงแรม  และไอศกรีม  กองทุนรวม  รวม  บัญชี  สุทธิ 
 (ลานบาท) 
รายได 1,284  2,182  182  3,648  (221)  3,427 
กําไรสุทธิ 147  151  140  438  (102)  336 
 

9 กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 
 
กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 
มิถุนายน 2550 คํานวณจากกําไรสุทธิรวมและกําไรสุทธิเฉพาะกิจการสวนของผูถือหุนสามัญจํานวน               
19 ลานบาท และ 29 ลานบาท ตามลําดับ (กําไรสุทธิรวมและกําไรสุทธิเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2549: 184 ลานบาท และ 71 ลานบาท ตามลําดับ) และจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนาย
แลวระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 ตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักจํานวน 1,350 ลานหุน  
(งวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2549: 900 ลานหุน) 
 
กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐานในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 
มิถุนายน 2550 คํานวณจากกําไรสุทธิรวมและกําไรสุทธิเฉพาะกิจการสวนของผูถือหุนสามัญจํานวน             
226 ลานบาท และ 191 ลานบาท ตามลําดับ (กําไรสุทธิรวมและกําไรสุทธิเฉพาะกิจการสําหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันท่ี  30 มิถุนายน  2549: 336 ลานบาท  และ  146 ลานบาท  ตามลําดับ)  และจํานวนหุนสามัญ                     
ท่ีออกจําหนายแลวระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 ตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักจํานวน   
1,350 ลานหุน (งวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2549: 900 ลานหุน) 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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10 เงินปนผล 
 
ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัท เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2549 มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินปนผลสําหรับ
ผลการดําเนินงานประจําปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 แกผูถือหุนในอัตราหุนละ 1.25 บาท เปนจํานวนเงิน
ท้ังส้ิน 225 ลานบาท 

 
ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัท เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2550 มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินปนผลสําหรับ
ผลการดําเนินงานประจําปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 แกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.13 บาท เปนจํานวนเงิน
ท้ังส้ิน 175.5 ลานบาท 

 
11 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
 

งบการเงินรวม 
 
เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2549 สภาวิชาชีพไดประกาศปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 46 เรื่อง “สวนไดเสีย
ในการรวมคา” ประกาศของสภาฯ ฉบับท่ี 26/2549 กําหนดการบัญชีสําหรับสวนไดเสยีในการรวมคาและการ
รายงานเก่ียวกบัสินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจายของการรวมคาในงบการเงินผูรวมคาและงบการเงินของ  
ผูลงทุนในการรวมคา ยกเวนสวนไดเสียของผูรวมคาในกิจการท่ีควบคุมรวมกันซึ่งถือโดย กิจการรวมลงทุน 
กองทุนรวม หนวยลงทุน และกิจการท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน รวมท้ังกองทุนประกันภัยซึ่งมีลักษณะของ       
เงินลงทุน 
 
ต้ังแตวันท่ี 1 เมษายน 2550 บริษัทไดเปลี่ยนนโยบายการบัญชีสําหรับสวนไดเสียในการรวมคาจากวิธีรวมตาม
สัดสวนเปนวิธสีวนไดเสีย การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีนี้ทําใหบริษัทปรับงบการเงินยอนหลัง และ        
งบการเงินรวมของบริษัทสําหรับป 2549 ท่ีนําไปแสดงในงบการเงินระหวางกาลสําหรบัป 2550 เพื่อการ
เปรียบเทียบจึงไดรับการปรับปรุงใหม ผลกระทบจากการเปล่ียนนโยบายการบัญชีมีผลทําใหสินทรัพยรวมและ
หนี้สินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 ท่ีแสดงเปรียบเทียบ ลดลงเปนจํานวน 642 ลานบาท 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอย และกิจการท่ีควบคุมรวมกันในงบการเงิน
ของบริษัทโดยใชวิธีสวนไดเสีย 
 
เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2549 สภาวิชาชีพไดประกาศปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 44 เรื่อง “งบการเงิน
รวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย” ประกาศของสภาฯ ฉบับท่ี 26/2549 กําหนดใหบริษัทใหญท่ีมี
การลงทุนในบริษัทยอย กิจการท่ีมีอํานาจควบคุมรวม หรือบริษัทรวมท่ีไมจัดจําแนกเปนการลงทุนสําหรับ    
“การถือเพ่ือขาย” บันทึกเงินลงทุนดังกลาวตามวิธีราคาทุน หรือตามเกณฑการรับรูและการวัดมูลคาตราสาร  
ทางการเงิน (เม่ือมีการบังคับใช) แทนวิธีสวนไดเสียซึ่งใชอยูในปจจุบัน  
 
ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2550 บริษัทไดเปลี่ยนนโยบายการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการท่ี
ควบคุมรวมกันในงบการเงินของบริษัทจากวธิีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีนี้
ทําใหตองมีการปรับปรุงงบการเงินของบริษัทยอนหลงั และงบการเงินของบริษัทสําหรับป 2549 ท่ีนําไปแสดง
ในงบการเงินระหวางกาลสําหรับป 2550 เพื่อการเปรียบเทียบจึงไดรับการปรับปรุงใหม ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตองบการเงินระหวางกาลท่ีจดัทําในระหวางป 2550 และ 2549 มีดังน้ี 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สามเดือน  หกเดือน  สามเดือน  หกเดือน 

 2550  2550  2549  2549 

 (พันบาท) 

เงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกัน    

ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 1 มกราคม กอนการ     
    เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี  5,225,847  4,703,327 
ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 1 เมษายน กอนการ     
    เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี -  5,103,488  
กําไรสะสมลดลง - (328,346) (215,991) (139,225) 
สวนเกินจากการตีราคาลดลง - (238,423) (263,198) (271,431) 
การแปลงคางบการเงินลดลง - - (6,512) (1,245) 
ลดลงสุทธ ิ - (566,769) (485,701) (411,901) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม หลังการ     
    เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  4,659,078  4,291,426 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน หลังการ     
    เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี -  4,617,787  

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สามเดือน  หกเดือน  สามเดือน  หกเดือน 

 2550  2550  2549  2549 

 (พันบาท) 
กําไรสะสม     
ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 1 มกราคม กอนการ     
    เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี  1,336,038  1,164,740 
ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 1 เมษายน กอนการ     
    เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี -  1,316,260  
ปรับปรุงกําไรสะสมตนงวด - (139,225) (139,225) (54,209) 
รับเงินปนผลจากบริษัทยอยเพิ่มข้ึน - 262,863 58,867 370,054 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสยี     
    ลดลงสุทธิ - (451,984) (135,633) (455,070) 
ลดลงสุทธ ิ - (328,346) (215,991) (139,225) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม หลังการ -    
    เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  1,007,692  1,025,515 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน หลังการ     
    เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี -  1,100,269  

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สามเดือน  หกเดือน  สามเดือน  หกเดือน 

 2550  2550  2549  2549 

 (พันบาท) 
กําไรสุทธ ิ     
กําไรสุทธิสําหรับงวดสามเดือนและ     
    หกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2549     
    กอนการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี   184,046 335,566 
กําไรสุทธิสําหรับงวดสามเดือนและ     
    หกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550     
    กอนการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี 19,082 226,194   
รับเงินปนผลจากบริษัทยอยเพิ่มข้ึน 265,493 427,739 79,181 138,048 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสยี     
    ลดลงสุทธิ (255,809) (463,058) (191,968) (327,601) 
เพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธ ิ 9,684 (35,319) (112,787) (189,553) 

กําไรสุทธิสําหรับงวดสามเดือนและหกเดอืน     
    สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน หลังการ     
    เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 28,766 190,875 71,259 146,013 

กําไรตอหุนเพ่ิมขึ้น(ลดลง) (บาท) 0.00 (0.03) (0.12) (0.21) 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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12 ภาระผูกพัน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2550  2549  2550  2549 
 (พันบาท) 

ภาระผูกพันดานรายจายฝายทนุ        

สัญญาท่ียังไมไดรับรู        
 -  ซื้อท่ีดิน 68,300  64,300  64,300  64,300 
 -  การกอสรางโรงแรม 1,777,619  1,427,350  615,580  25,377 

รวม 1,845,919  1,491,650  679,880  89,677 

    

ภาระผูกพันจากสัญญาเชาดําเนินงานและคาบริการ       

ของบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด        

ภายในระยะเวลาหน่ึงป 93,618  93,581  -  - 
ระยะเวลามากกวาหน่ึงปถึงสามป 67,948  81,058  -  - 
ระยะเวลามากกวาสามป 11,675  13,659  -  - 

รวม 173,241  188,298  -  - 

 
13 หน้ีสินที่อาจเกดิขึ้น 
 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารในประเทศสองแหงออก
หนังสือคํ้าประกันบริษัทและบริษัทยอยเพ่ือหนวยราชการสองแหงและรัฐวิสาหกิจหลายแหง มีจํานวนเงินรวม
ประมาณ 26.46 ลานบาท (31 ธันวาคม 2549: 23.81 ลานบาท) 
 

14 การจัดประเภทรายการบัญชีใหม 
 
รายการในงบการเงินระหวางกาลและรายการในงบการเงินสําหรับป 2549 บางรายการไดจัดประเภทใหมให
สอดคลองกับรายการในงบการเงินระหวางกาลป 2550 


