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หมายเหตุ สารบัญ 
 

1 ขอมูลท่ัวไป 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

3 การดําเนินงานท่ีเปนไปตามฤดูกาล 
4 รายการท่ีเกิดข้ึนและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
5 ลูกหนี้การคา 

6 เงินลงทุนในบริษัทยอย กองทุนรวม และกิจการท่ีควบคุมรวมกัน 
7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
8 หุนกู 
9 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
10 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน 
11 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
12 ภาระผูกพันท่ีมีกับบุคคลหรือกจิการท่ีไมเกี่ยวของกัน 
13 หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน 
14 เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบดุล 
15 การจัดประเภทรายการใหม 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 
งบการเงินระหวางกาลน้ีไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2551 
 

1 ขอมูลทั่วไป 
 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู    
จดทะเบียนต้ังอยูเลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
 
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในป 2533 
 
บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับโรงแรม รายละเอียดของบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 31 ธันวาคม 
2550 มีดังน้ี 
 

     บริษัทถือหุนรอยละ 
   ประเทศที ่  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  
 ประเภทธุรกิจ  กิจการจัดต้ัง  2551  2550 

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 เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด (“CHBR”) โรงแรม  ประเทศไทย  63.9 63.9 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด (“CWH”) โรงแรม  ประเทศไทย  100.0 100.0 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเกาะกูด จํากัด (“CKH”) โรงแรม  ประเทศไทย  100.0 100.0 
บริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเมนช จํากัด (“CHM”) ลงทุนในบริษทัอืน่  ประเทศไทย  100.0 100.0 
บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) อาหารและเครื่องดื่ม  ประเทศไทย  100.0 100.0 
บริษัท ทริปเปลไนน เดคคอร จํากดั ไมไดประกอบกิจการ  ประเทศไทย  100.0 100.0 
       
เงินลงทุนในกองทุนรวม       
กองทุนรวมไทยพัฒนา 1 ลงทุนใน  ประเทศไทย  20.0 20.0 
 อสังหาริมทรัพย      
กองทุนรวมไทยพัฒนา 2 ลงทุนใน  ประเทศไทย  23.83 23.83 
 อสังหาริมทรัพย      

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
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     บริษัทถือหุนรอยละ 
   ประเทศที ่  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  
 ประเภทธุรกิจ  กิจการจัดต้ัง  2551  2550 
       
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 บ-ีอาร (ไทยแลนด) จํากดั (“BRT”) อาหารและเครื่องดื่ม  ประเทศไทย  100.0 100.0 
บริษัท เซ็นทรัลบริการซักรีด จํากดั (“CLS”) ไมไดประกอบกิจการ  ประเทศไทย  100.0 100.0 
(เดิมชื่อ “บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลมารีไทม จํากัด”)       
        

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   
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2 เกณฑการจัดทาํงบการเงิน 
 

งบการเงินระหวางกาลน้ีนําเสนอเพ่ือวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศ และจัดทําเปนภาษาไทย  
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย 

 
งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําข้ึนในรูปแบบยอและตามมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง 
งบการเงินระหวางกาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของและตามหลักการบัญชีท่ี
รับรองท่ัวไปของประเทศไทย 
 
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 
โดยเนนการใหขอมูลท่ีเปนกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหมๆ เพื่อไมใหซ้ําซอนกับขอมูลท่ีไดเคย
นําเสนอรายงานไปแลว ดังน้ันการอานงบการเงินระหวางกาลนี้จึงควรอานควบคูกับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 
 
งบการเงินระหวางกาลน้ีแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท และมีการปดเศษเพื่อใหแสดงเปนหลักพันบาทเวนแต
ท่ีระบุไวเปนอยางอื่น 
 
ในป 2551 กลุมบริษัทไดใชมาตรฐานการบัญชีตอไปนี้ ซึ่งเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของกิจการ 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบกระแสเงินสด 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญาเชา 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินคาคงเหลือ 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ตนทุนการกูยืม 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 35 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 39 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง
บัญชี และขอผิดพลาด 

 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินระหวางกาล 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การรวมธุรกิจ 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 51 เรื่อง   สินทรัพยไมมีตัวตน 
 
การใชมาตรฐานการบัญชีฉบับใหมและฉบับปรับปรุงเหลาน้ี ไมมีผลกระทบท่ีเปนสาระสําคัญกับงบการเงินรวม 
/ งบการเงินเฉพาะกิจการ ยกเวนท่ีเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11 

 
กลุมบริษัทไดใชนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและวิธีการคํานวณในงบการเงินระหวางกาลสําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 เชนเดียวกับท่ีใชสําหรับการจัดทํางบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2550 ยกเวนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11 เกี่ยวกับคา
ความนิยม 

 
3 การดําเนินงานที่เปนไปตามฤดูกาล 
 

กลุมบริษัทไมไดถูกกระทบจากปจจัยท่ีมีลักษณะเปนวัฏจักรหรือเปนไปตามฤดูกาลท่ีสําคัญในระหวางป 
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4 รายการที่เกิดขึน้และยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่วของกัน 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันไดแกบุคคลหรือกิจการตางๆ ท่ีมีความเก่ียวของกับกลุมบริษัทและบริษัทโดย
การเปนผูถือหุน หรือมีผูถือหุนรวมกัน หรือมีกรรมการรวมกัน  รายการท่ีมีข้ึนกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของ
กันไดกําหนดข้ึนโดยใชราคาตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ 
 
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแตละประเภทอธิบายไดดังตอไปนี้: 
 
รายการ นโยบายการกําหนดราคา 
ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจาย อิงตามดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 
คาบริหารจัดการ ตามสัญญาท่ีตกลงรวมกัน 
คาเชารับและคาเชาจาย ราคาตลาดและตามสัญญาท่ีตกลงรวมกัน 
คาไฟฟา ราคาตลาด 
คากอสราง ราคาตลาด 
 
รายการท่ีสําคัญสําหรับแตละงวดสามเดือนสิน้สุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 2550 กับกิจการท่ีเกี่ยวของกันสรุป
ไดดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 
 (พันบาท) 
บริษัทยอย        

คาเชารับ -  - 1,185 150 
ดอกเบ้ียรับ -  - 37,950 18,565 
รายไดในการบริหารจัดการ -  - 34,176 27,752 
ดอกเบ้ียจาย -  - 11,395 18,097 
คาใชจายอื่น -  - 2,039 - 
      
กองทุนรวม      

คาเชาจาย -  - 27,500 27,500 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 
 (พันบาท) 
กิจการที่ควบคุมรวมกัน      

ดอกเบ้ียรับ 75  - 75 - 
รายไดในการบริหารจัดการ 5,415  11,368 5,415 11,368 
รายไดอื่น 506 474 - - 
     
บริษัทอื่น     

(ผูถือหุนรวมและ/หรือกรรมการ
รวมกัน) 

     

คาเชารับ 3,570  3,570 - - 
รายไดอื่น 5,272 5,359 - - 
คาเชาจาย 4,632 6,413 2,194 3,975 
คาไฟฟา 10,491 10,810 10,491 10,810 
คาใชจายในการบริหาร 13,126 11,921 1,907 1,668 
เงินจายคากอสราง 18,225 135,132 - - 
 
ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 กับกิจการท่ีเกี่ยวของกันมีดังน้ี 
 
ลูกหน้ีและเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เกีย่วของกัน 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีกิจการที่เกี่ยวของกัน        

บริษัทยอย -  -  62,490  42,008 
บริษัทอื่น 9,804  7,648  5,246 4,865 

 9,804  7,648  67,736 46,873 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
 
 

 18  

 
 อัตราดอกเบี้ย งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551 2550 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
   2551  2550  2551  2550 
 (รอยละตอป) (พันบาท) 
เงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน        
บริษัทยอย          
บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบยรีสอรท จํากัด 5.25 5.25 -  -  560,000  608,000 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด 5.25 5.25 -  -  2,513,000  2,179,000 
บริษัท ทริปเปลไนน เดคคอร จํากดั - - -  -  81,176  81,176 

กิจการท่ีควบคุมรวมกัน          
บริษัท โรงแรมกะรนภูเก็ต จํากัด - 6.5 -  5,000  -  5,000 

บริษัท โรงแรมกะตะภูเก็ต จํากัด 6.5 - 56,000  -  56,000  - 
รวม   56,000  5,000  3,210,176  2,873,176 

 
รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 2550
มีดังน้ี 
 
เงินใหกูยืมแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 
 (พันบาท) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 5,000  -  2,873,176  1,221,000 
เพิ่มข้ึน 65,000  -  449,500  334,000 
ลดลง (14,000)  -  (112,500)  (41,000) 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 56,000  -  3,210,176  1,514,000 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันจัดประเภทไดดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2551  2550  2551  2550 
เงินใหกูยืมระยะสั้น 56,000  5,000  2,795,100  2,410,100 
เงินใหกูยืมระยะยาว -  -  415,076  463,076 
รวม 56,000  5,000  3,210,176  2,873,176 
 
เจาหน้ีและเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกีย่วของกัน 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

เจาหน้ีกิจการทีเ่กี่ยวของกัน     

บริษัทยอย - - 7,922 3,408 
บริษัทอื่น 8,076 2,569 43 28 
 8,076 2,569 7,965 3,436 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 อัตราดอกเบี้ย งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551 2550 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
   2551  2550  2551  2550 
 (รอยละตอป) (พันบาท) 

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน         

บริษัทยอย          
          
บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด 5.25 5.25 -  -  377,000  465,000 
บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จํากัด 5.25 5.25 -  -  38,000  32,000 
บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด   3.50 3.50 -  -  180,000  60,000 
บริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเมนท จํากัด 5.25 5.25 -  -  277,000  263,500 

รวม   -  -  872,000  820,500 

 
รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันระหวางแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี        
31 มีนาคม 2551 และ 2550 มีดังน้ี 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 มกราคม - - 820,500 1,288,000 
เพิ่มข้ึน - - 234,000 205,500 
ลดลง - - (182,500) (181,000) 
ณ วันที่ 31 มีนาคม - - 872,000 1,312,500 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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หน้ีสินภายใตสัญญาขายฝาก 
 
ยอดคงเหลอืกบักองทุนรวมไทยพัฒนา 2 ถึงกําหนดจายดังน้ี 
 
 31 มีนาคม 2551  31 ธันวาคม 2550 
   คาใชจาย      คาใชจาย   
 ยอดคงเหลือ  รอตัดบัญชี  สุทธิ  ยอดคงเหลือ  รอตัดบัญชี  สุทธิ 
 (พันบาท) 
ภายในระยะเวลาหนึ่งป 81,500  (5,661)  75,839  81,500  (5,661)  75,839 
            
ระยะเวลามากกวาหนึ่งปถึงหาป 326,000  (22,642)  303,358  326,000  (22,642)  303,358 
ระยะเวลามากกวาหาป 81,500  (4,108)  77,392  122,250  (5,523)  116,727 
 407,500  (26,750)  380,750  448,250  (28,165)  420,085 

รวม 489,000  (32,411)  456,589  529,750  (33,826)  495,924 

 
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) มีสัญญาเชาและบริการระยะยาวกับบริษัทท่ีเก่ียวของกันเปน
เวลา 3 - 30 ป จนถึงป 2569  ตามเงื่อนไขของสัญญา CRG จะตองจายคาเชาและบริการเปนยอดคงท่ีรายเดือน 
หรือคิดเปนรอยละของยอดขาย ดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2551  2550 
 (พันบาท) 

ภาระผูกพันจากสัญญาเชาดําเนินงาน    

ภายในระยะเวลาหน่ึงป 251,951  253,843 
ระยะเวลามากกวาหน่ึงปถึงสามป 219,604  220,614 
ระยะเวลามากกวาสามป 25,698  26,372 

รวม 497,253  500,829 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีภาระคํ้าประกันตามสัญญาระหวางกิจการท่ี
เกี่ยวของกัน ดังน้ี 
 
- ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 บริษัทมีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการคํ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 

วงเงินการขอเปดเลตเตอรออฟเครดิต และการคํ้าประกันอื่นของบริษัทยอยบางแหงตอธนาคารใน
ประเทศเปนจํานวนเงินรวม103 ลานบาท (31 ธันวาคม 2550: 103 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 31 มีนาคม 2551 CWH ยังไมไดเบิกเงินกูตามสัญญางวดแรก 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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5 ลูกหน้ีการคา 
 

การวิเคราะหอายุของลูกหนี้การคา มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2551  2550  2551  2550 
 (พันบาท) 
ยังไมครบกําหนดชําระ 241,676 257,659 69,519 59,618 
เกินวันครบกําหนดชําระ :     
 นอยกวา 3 เดือน 81,835 64,094 3,031 4,200 
 3 - 6 เดือน 9,147 8,264 1,595 2,356 
 6 - 12 เดือน 2,554 3,563 937 2,152 
 มากกวา 12 เดือน 3,425 3,556 1,495 593 

 338,637 337,136 76,577 68,919 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,038) (578) (389) (389) 

สุทธ ิ 337,599 336,558 76,188 68,530 

     
 2551 2550 2551 2550 
(กลับรายการคาเผื่อ)หนี้สูญและ     
หนี้สงสัยจะสญูสําหรับงวดสามเดือน     
สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 460 (29) - - 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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6 เงินลงทุนในบริษัทยอย กองทนุรวม และกิจการที่ควบคุมรวมกัน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 
 (พันบาท) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 158,288  186,448  4,411,909  4,659,078 
สวนแบงกําไรสุทธิจากการลงทุน        
   ตามวิธีสวนไดเสีย 20,707  8,666  -  - 
รับคืนมูลคาหนวยลงทุนในกองทุนรวม -  -  (18,709)  (18,709) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 178,995  195,114  4,393,200  4,640,369 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย   
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษัทยอย กองทุนรวม และกิจการที่ควบคุมรวมกัน ณ วันที่ 31  มีนาคม 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 และเงินปนผลรับสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 
และ 31 มีนาคม 2550 มีดังนี้ 
 

   งบการเงินรวม 
 สัดสวนความเปนเจาของ              เงินปนผลรับสําหรับ 

 (รอยละ)  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย  สามเดือนสิ้นสุดวนัที ่

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 

 2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550 

     (พันบาท) 

กิจการที่ควบคุมรวมกัน               

บริษัท โรงแรมกะรนภูเก็ต จํากัด 50.0  50.0  520,000  360,000  180,000 180,000 111,711  98,407  -  - 
บริษัท โรงแรมกะตะภูเก็ต จํากัด 50.0  50.0  120,000  120,000  60,000 60,000 67,284  59,881  -  - 

รวม     640,000  480,000  240,000 240,000 178,995  158,288  -  - 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย   
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
             เงินปนผลรับสําหรับ 

 สัดสวนความเปนเจาของ (รอยละ)  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  สามเดือนสิ้นสุดวนัที ่

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 

 2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550 

   (พันบาท) 

บริษัทยอย                

บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด 100.0  100.0  250,000  250,000  394,383  394,383  -  - 
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  -  59,155 
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  -  - 
บริษัท ทริปเปลไนน เดคคอร จํากดั 100.0  100.0  250  250  250  250  -  - 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย   
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
             เงินปนผลรับสําหรับ 

 สัดสวนความเปนเจาของ (รอยละ)  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  สามเดือนสิ้นสุดวนัที ่

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 

 2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550 

 (รอยละ)  (พันบาท) 

กองทุนรวม                

กองทุนรวมไทยพัฒนา 1 20.04  20.04  1,350,000  1,350,000  174,535  183,534  66,408  60,490 
กองทุนรวมไทยพัฒนา 2 23.83  23.83  815,000  815,000  116,520  126,230  42,089  42,601 
                
กิจการที่ควบคุมรวมกัน                

บริษัท โรงแรมกะรนภูเก็ต จํากัด 50.0  50.0  520,000  360,000  180,000  180,000  -  - 
บริษัท โรงแรมกะตะภูเก็ต จํากัด 50.0  50.0  120,000  120,000  60,000  60,000  -  - 

รวม     6,630,250  6,470,250  4,603,200  4,621,909  108,497  162,246 

หัก คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน         (210,000)  (210,000)     

สุทธิ         4,393,200  4,411,909     
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 

การซ้ือ จําหนาย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณระหวางงวดสามเดือนสิน้สุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 2550 
มีดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551 2550 2551 2550 
 (พันบาท) 
ราคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 1 มกราคม 9,391,179 7,630,085 1,417,789 1,200,926 
การซ้ือและการโอนเขา - ราคาทุน 606,803 449,584 160,494 14,410 
การจําหนายและการโอนออก -     
   ราคาตามบัญชีสุทธิ (9,192) (5,394) (1,108) (1,085) 
คาเสื่อมราคา (188,635) (151,949) (16,891) (16,953) 
สวนเกนิสุทธิจากการตีราคา     
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (15,310) (18,147) (8,517) (9,406) 

ราคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 9,784,845 7,904,179 1,551,767 1,187,892 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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8 หุนกู  
 
   งบการเงินรวม / 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อัตรา       
 ดอกเบ้ีย  ครบกําหนด  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 (รอยละ)  ชําระ  2551  2550 
    (พันบาท) 
ครั้งท่ี 1/2549 6.13  20 กุมภาพันธ 2552  300,000  300,000 
ครั้งท่ี 1/2550 3.81  6 มิถุนายน 2552  1,200,000  1,200,000 
ครั้งท่ี 2/2550 4.22  6 มิถุนายน 2552  1,300,000  1,300,000 
     2,800,000  2,800,000 
หัก คาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญชี  (2,790)  (3,349) 

สุทธ ิ  2,797,210  2,796,651 
หัก หุนกูท่ีถึงกําหนดเรียกคืนภายในหน่ึงป  (299,817)  - 

หุนกูที่ถึงกําหนดเรียกคืนเกินกวาหน่ึงป  2,497,393  2,796,651 

 
หุนกูเหลาน้ีเปนหุนกูชนิดระบุช่ือ ประเภทไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน 
 
หุนกูเหลาน้ีมีขอจํากัดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการรักษาอัตราสวนทางการเงิน การจายเงินปนผล การลดทุนชําระ
แลว การจํานํา การจํานองสินทรัพยและการจําหนายสินทรัพยท่ีประกอบธุรกิจท่ีสําคัญ 
 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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9 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 
กลุมบริษัทนําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานโดยแสดงสวนงานธุรกิจเปนรูปแบบหลักในการรายงาน โดย
พิจารณาจากโครงสรางการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุมบริษัทเปนเกณฑในการกําหนด    สวนงาน 
 
สวนงานธุรกิจ 

 
กลุมบริษัทเสนอสวนงานธุรกิจที่สําคัญ ดังน้ี 
สวนงาน 1  สวนงานโรงแรม 
สวนงาน 2   สวนงานการขายอาหารและไอศกรีม 

 
รายไดและผลการดําเนินงานจากสวนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 
มีนาคม 2551 มีดังน้ี 

 
 จําแนกตามประเภทธุรกิจ 
   สวนงานการ       
 สวนงาน  ขายอาหาร    รายการตัด   
 โรงแรม  และไอศกรีม  รวม  บัญชี  สุทธิ 
 (ลานบาท) 
รายได 980 1,142 2,122 (20) 2,102 
กําไรสุทธิ 258 59 317 (46) 271 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายไดจากสวนงานและผลการดําเนินงานจากสวนงานทางธุรกิจสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 
2550 มีดังน้ี 
 
 จําแนกตามประเภทธุรกิจ 
   สวนงานการ       
 สวนงาน  ขายอาหาร    รายการตัด   
 โรงแรม  และไอศกรีม  รวม  บัญชี  สุทธิ 
 (ลานบาท) 
รายได 821 1,006 1,827 (16) 1,811 
กําไรสุทธิ 218 49 267 (60) 207 
 

10 กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 
 
กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 
มีนาคม 2551 คํานวณจากกําไรสุทธิรวมและกําไรสุทธิเฉพาะกิจการสวนของผูถือหุนสามัญบริษัทใหญจํานวน 
271 ลานบาท และ 130 ลานบาท ตามลําดับ (กําไรสุทธิรวมและกําไรสุทธิเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2550: 207 ลานบาท และ 162 ลานบาท ตามลําดับ) และจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนาย
แลวระหวางงวดจํานวน 1,350 ลานหุน (งวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2550: 1,350  ลานหุน) 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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11 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
 
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังตอไปนี้ ไมมีผลกระทบตองบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 
 
สวนไดเสยีในกจิการรวมคา 
 
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีนี้ทําใหบริษัทปรับงบการเงินยอนหลัง และงบกําไรขาดทุนรวมของบริษัท
สําหรับระยะเวลา 3 เดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2550 ท่ีนําไปแสดงในงบการเงินระหวางกาลสําหรับป 2551 
เพื่อการเปรียบเทียบจึงไดรับการปรับปรุงใหม ซึ่งไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิในงบกําไรขาดทุนรวมของบริษัท
สําหรับระยะเวลา 3 เดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2550 

 
จนถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2550 กลุมบริษัทรับรูสวนไดเสียในกิจการรวมคาโดยวิธีรวมตามสัดสวน 
 
ในระหวางป 2550 สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 46 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง           
สวนไดเสียในกิจการรวมคา ซึ่งใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี      
1 มกราคม 2550 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 46 (ปรับปรุง 2550) กําหนดใหสวนไดเสียในกิจการรวมคาใน       
งบการเงินรวม สามารถบันทึกไดท้ังวิธีรวมตามสัดสวนหรือวิธีสวนไดเสีย ผูบริหารมีความเห็นวาการบันทึก
สวนไดเสียในกิจการรวมคาโดยวิธีสวนไดเสียมีความเหมาะสมมากกวาการแสดงโดยวิธีรวมตามสัดสวน ดังน้ัน
บริษัทจึงไดปรับปรุงนโยบายการบัญชีดังกลาว 
 
คาความนิยมและคาความนิยมติดลบ 
 
จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 กลุมบริษัทบันทึกคาความนิยมและคาความนิยมติดลบท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจ    
ในราคาทุนหักดวยคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม คาตัดจําหนายบันทึกเปนคาใชจายใน       
งบกําไรขาดทุนตามระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนเปนเวลา 10 ป 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ในระหวางป 2550 สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง            
การรวมธุรกิจ  ซึ่งใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2551 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 43 (ปรับปรุง 2550) กําหนดให ณ วันท่ีซื้อ ผูซื้อตองวัดมูลคาความนิยมจากการรวม
ธุรกิจบันทึกเปนสินทรัพยดวยราคาทุน หลังการรับรูเริ่มแรก คาความนิยมจะถูกวัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาเผื่อ
การดอยคาสะสม 

 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 43 (ปรับปรุง 2550) ยังกําหนดใหสวนเกินของสวนไดเสียของผูซื้อในมูลคายุติธรรม
สุทธิของสินทรัพย หนี้สิน และหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีระบุไดของผูถูกซ้ือสูงกวาตนทุน ซึ่งเดิมบันทึกเปน          
“คาความนิยมติดลบ” จะรับรูในกําไรหรือขาดทุนทันที 

 
กลุมบริษัทไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับคาความนิยมและคาความนิยมติดลบต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 
2551 เปนตนไป ผลกระทบของการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีท่ีมีตองบการเงินรวมของกลุมบริษัทสําหรับงวด
สามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 คือ 
 
- รายการท่ีบันทึกเขางบกําไรขาดทุนอันเปนผลจากการตัดจําหนายคาความนิยมลดลงซ่ึงจะถูกรับรูภายใต

นโยบายการบัญชีเดิมเปนจํานวนประมาณ 4.14 ลานบาท สงผลใหกําไรสําหรับงวดเพิ่มข้ึน 
 
- รายการท่ีบันทึกเขางบกําไรขาดทุนสําหรับขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมเพ่ิมข้ึนเปนจํานวน 

0.16 ลานบาท สงผลใหกําไรสําหรับงวดลดลง 
 
- บัญชียอดคงเหลือของคาความนิยมติดลบลดลงและกําไรสะสมยกมา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2551 เพิ่มข้ึนเปน

จํานวน 9.69 ลานบาท และรายไดในงบกําไรขาดทุนลดลงอันเปนผลจากการตัดจําหนายคาความนิยม    
ติดลบซึ่งถูกรับรูภายใตนโยบายการบัญชีเดิมเปนจํานวนประมาณ 0.45 ลานบาท สงผลใหกําไรสําหรับ
งวดลดลง 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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12 ภาระผูกพันที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2551  2550  2551  2550 
 (พันบาท) 

ภาระผูกพันดานรายจายฝายทนุ        

สัญญาท่ียังไมไดรับรู       
 -  ซื้อท่ีดิน 34,300  58,300  34,300  54,300 
 -  การกอสรางโรงแรม 2,621,837  2,720,378  1,472,652  1,339,875 

รวม 2,656,137  2,778,678  1,506,952  1,394,175 

    

ภาระผูกพันจากสัญญาเชาดําเนินงานและคาบริการ      

ของบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด      

ภายในระยะเวลาหน่ึงป 82,776  89,330  -  - 
ระยะเวลามากกวาหน่ึงปถึงสามป 58,900  68,040  -  - 
ระยะเวลามากกวาสามป 8,270  9,688  -  - 

รวม 149,946  167,058  -  - 

 
13 หน้ีสินที่อาจเกดิขึ้น 
 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารในประเทศสามแหง   
ออกหนังสือคํ้าประกันบริษัทและบริษัทยอยเพ่ือหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจหลายแหง มีจํานวนเงินรวม
ประมาณ 21.2 ลานบาท (31 ธันวาคม 2550: 21.4 ลานบาท) 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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14 เหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุล 
 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2551 ท่ีประชุมไดอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานประจําปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 เปนจํานวนเงินหุนละ 0.13 บาท ตอหุน (จํานวนเงินรวม 175.5 
ลานบาท) 
 

15 การจัดประเภทรายการใหม 
 
รายการในงบการเงินระหวางกาลและรายการในงบการเงินสําหรับป 2550 บางรายการไดจัดประเภทใหมให
สอดคลองกับรายการในงบการเงินระหวางกาลป 2551 


