
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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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 เงินปนผล 
12 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
13 ภาระผูกพันท่ีมีกับบุคคลหรือกจิการท่ีไมเกี่ยวของกัน 
14 หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน 
15 การจัดประเภทรายการใหม 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 
งบการเงินระหวางกาลน้ีไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2551 
 

1 ขอมูลทั่วไป 
 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู    
จดทะเบียนต้ังอยูเลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
 
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในป 2533 
 
บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับโรงแรม รายละเอียดของบริษัทยอย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 และ 31 ธันวาคม 
2550 มีดังน้ี 
 

     บริษัทถือหุนรอยละ 
   ประเทศที ่  30 มิถุนายน  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  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
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     บริษัทถือหุนรอยละ 
   ประเทศที ่  30 มิถุนายน  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 
 

2 เกณฑการจัดทาํงบการเงิน 
 

งบการเงินระหวางกาลน้ีนําเสนอเพ่ือวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศไทย และจัดทําเปน
ภาษาไทย  งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับ
ภาษาไทย 

 
งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําข้ึนในรูปแบบยอและตามมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง 
งบการเงินระหวางกาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของและตามหลักการบัญชีท่ี
รับรองท่ัวไปของประเทศไทย 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
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งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 
โดยเนนการใหขอมูลท่ีเปนกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหมๆ เพื่อไมใหซ้ําซอนกับขอมูลท่ีไดเคย
นําเสนอรายงานไปแลว ดังน้ันการอานงบการเงินระหวางกาลนี้จึงควรอานควบคูกับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 
 
งบการเงินระหวางกาลน้ีแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท และมีการปดเศษเพ่ือใหแสดงเปนหลักพันบาท เวนแต
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 
 
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 12 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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กลุมบริษัทไดใชนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและวิธีการคํานวณในงบการเงินระหวางกาลสําหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 เชนเดียวกับท่ีใชสําหรับการจัดทํางบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2550 ยกเวนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 12 
เกี่ยวกับคาความนิยม 

 
3 การดําเนินงานที่เปนไปตามฤดูกาล 
 

กลุมบริษัทไมไดถูกกระทบจากปจจัยท่ีมีลักษณะเปนวัฏจักรหรือเปนไปตามฤดูกาลท่ีสําคัญในระหวางป 
 
4 รายการที่เกิดขึน้และยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่วของกัน 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันไดแกบุคคลหรือกิจการตางๆ ท่ีมีความเก่ียวของกับกลุมบริษัทและบริษัทโดย
การเปนผูถือหุน หรือมีผูถือหุนรวมกัน หรือมีกรรมการรวมกัน  รายการท่ีมีข้ึนกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของ
กันไดกําหนดข้ึนโดยใชราคาตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ 
 
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแตละประเภทอธิบายไดดังตอไปนี้: 
 
รายการ นโยบายการกําหนดราคา 
ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจาย อิงตามดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 
คาบริหารจัดการ ตามสัญญาท่ีตกลงรวมกัน 
คาเชารับและคาเชาจาย ราคาตลาดและตามสัญญาท่ีตกลงรวมกัน 
คาไฟฟา ราคาตลาด 
คากอสราง ราคาตลาด 
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รายการท่ีสําคัญสําหรับแตละงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถนุายน 2551 และ 2550 กับกิจการท่ี
เกี่ยวของกันสรปุไดดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวันที่ 30 มิถุนายน 2551  2550  2551  2550 
 (พันบาท) 
บริษัทยอย   

คาเชารับ - - 1,185 150 
ดอกเบ้ียรับ - - 42,288 23,746 
รายไดในการบริหารจัดการ - - 24,166 16,364 
ดอกเบ้ียจาย - - 10,121 16,531 
คาใชจายอื่น - - 2,052 - 
     
กองทุนรวม     

คาเชาจาย - - 27,500 27,500 
     
กิจการที่ควบคุมรวมกัน   

ดอกเบ้ียรับ 1,312 - 1,312 - 
รายไดในการบริหารจัดการ 12,583 885 12,583 885 
รายไดอื่น 560 610 - - 
        
บริษัทอื่น   

(ผูถือหุนรวมและ/หรือกรรมการรวมกัน)   
คาเชารับ 3,570 3,570 - - 
รายไดคาเชาพ้ืนท่ี 12,848 12,007 12,848 12,007 
รายไดอื่น 5,018 6,216 - - 
คาเชาจาย 5,172 7,180 2,735 4,743 
คาไฟฟา 10,621 11,497 10,621 11,497 
คาใชจายในการบริหาร 7,722 7,624 1,657 1,470 
เงินจายคากอสราง 15,207 89,519 - - 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551  2550  2551  2550 
 (พันบาท) 
บริษัทยอย    

คาเชารับ - - 2,370 300 
ดอกเบ้ียรับ - - 80,238 42,311 
รายไดในการบริหารจัดการ - - 58,342 44,116 
ดอกเบ้ียจาย - - 21,516 34,628 
คาใชจายอื่น - - 4,091 - 
    
กองทุนรวม    

คาเชาจาย - - 55,000 55,000 
    
กิจการที่ควบคุมรวมกัน     

ดอกเบ้ียรับ 1,387 - 1,387 - 
รายไดในการบริหารจัดการ 17,998 12,253 17,998 12,253 
รายไดอื่น 1,066 1,084 - - 
        
บริษัทอื่น    

(ผูถือหุนรวมและ/หรือกรรมการรวมกัน)    
คาเชารับ 7,140 7,140 - - 
รายไดคาเชาพ้ืนท่ี 12,848 12,007 12,848 12,007 
รายไดอื่น 10,290 11,575 - - 
คาเชาจาย 9,804 13,593 4,929 8,718 
คาไฟฟา 21,112 22,307 21,112 22,307 
คาใชจายในการบริหาร 20,848 19,545 3,564 3,138 
เงินจายคากอสราง 33,432 224,651 - - 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลอืกบักิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 มีดังน้ี 
 
ลูกหน้ีและเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีกิจการที่เกี่ยวของกัน        

บริษัทยอย -  -  60,219  42,008 
บริษัทอื่น 19,211  7,648  15,360 4,865 

 19,211  7,648  75,579 46,873 

 
 อัตราดอกเบี้ย งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551 2550 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
   2551  2550  2551  2550 
 (รอยละตอป) (พันบาท) 
เงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน        
บริษัทยอย          
บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบยรีสอรท จํากัด 5.25 5.25 -  -  542,000  608,000 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด 5.25 5.25 -  -  2,910,000  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 - 41,000  -  41,000  - 
รวม   41,000  5,000  3,574,176  2,873,176 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับแตละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี-30-มิถุนายน 
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  -  884,500  877,926 
ลดลง (29,000)  -  (183,500)  (88,500) 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 41,000  -  3,574,176  2,010,426 

 
เงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันจัดประเภทไดดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

เงินใหกูยืมระยะสั้น 41,000  5,000  3,177,100  2,410,100 
เงินใหกูยืมระยะยาว -  -  397,076 463,076 
รวม 41,000 5,000  3,574,176 2,873,176 

 
เจาหน้ีและเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกีย่วของกัน 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

เจาหน้ีกิจการทีเ่กี่ยวของกัน     

บริษัทยอย - - 14,606 3,408 
บริษัทอื่น 2,566 2,569 77 28 
 2,566 2,569 14,683 3,436 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 อัตราดอกเบี้ย งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551 2550 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
   2551  2550  2551  2550 
 (รอยละตอป) (พันบาท) 

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน         

บริษัทยอย          
          
บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด 5.25 5.25 -  -  327,500  465,000 
บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จํากัด 5.25 5.25 -  -  33,000  32,000 
บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด   3.50 3.50 -  -  120,000  60,000 
บริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเมนท จํากัด 5.25 5.25 -  -  283,500  263,500 

รวม   -  -  764,000  820,500 

 
รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันระหวางแตละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 
มิถุนายน 2551 และ 2550 มีดังน้ี 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม - - 820,500 1,288,000 
เพิ่มข้ึน - - 316,500 317,700 
ลดลง - - (373,000) (525,700) 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน - - 764,000 1,080,000 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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หน้ีสินภายใตสัญญาขายฝาก 
 
ยอดคงเหลอืกบักองทุนรวมไทยพัฒนา 2 ถึงกําหนดจายดังน้ี 
 
 30 มิถุนายน 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  (2,693)  78,807  122,250  (5,523)  116,727 
 407,500  (25,335)  382,165  448,250  (28,165)  420,085 

รวม 489,000  (30,996)  458,004  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 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2551  2550 
 (พันบาท) 
ภาระผูกพันจากสัญญาเชาดําเนินงาน    

ภายในระยะเวลาหน่ึงป 250,284  253,843 
ระยะเวลามากกวาหน่ึงปถึงสามป 207,971  220,614 
ระยะเวลามากกวาสามป 24,765  26,372 

รวม 483,020  500,829 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีภาระคํ้าประกันตามสัญญาระหวางกิจการท่ี
เกี่ยวของกัน ดังน้ี 
 
- ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 บริษัทมีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการคํ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 

วงเงินการขอเปดเลตเตอรออฟเครดิต และการคํ้าประกันอื่นของบริษัทยอยบางแหงตอธนาคารใน
ประเทศเปนจํานวนเงินรวม 103 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 30 มิถุนายน 2551 CWH ยังไมไดเบิกเงินกูตามสัญญางวดแรก 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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5 ลูกหน้ีการคา 
 

การวิเคราะหอายุของลูกหนี้การคา มีดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 
ยังไมครบกําหนดชําระ 158,469  257,659  48,042  59,618 
เกินวันครบกําหนดชําระ :        
 นอยกวา 3 เดือน 46,322  64,094  5,121  4,200 
 3 - 6 เดือน 13,166  8,264  851  2,356 
 6 - 12 เดือน 4,304  3,563  1,546  2,152 
 มากกวา 12 เดือน 5,885  3,556  750  593 

 228,146  337,136  56,310  68,919 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (4,547)  (578)  (389) (389) 

สุทธ ิ 223,599  336,558  55,921 68,530 

        

 2551  2550  2551  2550 
 (พันบาท) 
(กลับรายการคาเผื่อ)หนี้สูญและ       
หนี้สงสัยจะสญูสําหรับ       
- งวดสามเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 3,509  (50)  - - 

- งวดหกเดอืนสิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 3,969  (79)  - - 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 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 
ซื้อเงินลงทุน - - - 250 
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการลงทุน     
   ตามวิธีสวนไดเสีย 829 (12,508) - - 
รับคืนมูลคาหนวยลงทุนในกองทุนรวม - - (18,709) (18,709) 
คาเผื่อการดอยคา - - - (210,000) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 159,117 173,940 4,393,200 4,430,619 

 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย   
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 เงินลงทุนในบริษัทยอย กองทุนรวม และกิจการที่ควบคุมรวมกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 และเงินปนผลรับสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่               
30 มิถุนายน 2551 และ 2550 มีดังนี้ 

 
   งบการเงินรวม 
 สัดสวนความเปนเจาของ              เงินปนผลรับสําหรับ 

 (รอยละ)  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย  หกเดือนสิ้นสุดวนัที ่

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

 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 94,770  98,407  -  - 
บริษัท โรงแรมกะตะภูเก็ต จํากัด 50.0  50.0  120,000  120,000  60,000 60,000 64,347  59,881  -  - 

รวม     640,000  480,000  240,000 240,000 159,117  158,288  -  - 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
             เงินปนผลรับสําหรับ 

 สัดสวนความเปนเจาของ (รอยละ)  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  หกเดือนสิ้นสุดวนัที ่

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

 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  37,500  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  53,240  94,648 
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  70,000  110,000 
บริษัท ทริปเปลไนน เดคคอร จํากดั 100.0  100.0  250  250  250  250  -  - 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
             เงินปนผลรับสําหรับ 

 สัดสวนความเปนเจาของ (รอยละ)  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  หกเดือนสิ้นสุดวนัที ่

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

 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  269,237  427,739 

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

สุทธิ         4,393,200  4,411,909     
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 

การซ้ือ จําหนาย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณระหวางงวดหกเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 และ 2550 
มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551 2550 2551 2550 
 (พันบาท) 
ราคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 1 มกราคม 9,391,179 7,630,085 1,417,989 1,200,926 
การซ้ือและการโอนเขา - ราคาทุน 1,364,858 1,137,422 396,622 71,633 
การจําหนายและการโอนออก -     
   ราคาตามบัญชีสุทธิ (16,195) (11,836) (2,030) (1,741) 
คาเสื่อมราคา (385,803) (308,746) (33,612) (32,596) 
สวนเกินสุทธิจากการตีราคา     
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (30,561) (36,103) (16,888) (18,932) 

ราคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 10,323,478 8,410,822 1,762,081 1,219,290 
 

8 หุนกู  
 

   งบการเงินรวม / 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อัตรา  ครบกําหนด  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 ดอกเบ้ีย  ชําระ  2551  2550 
 (รอยละ)   (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  (2,228)  (3,349) 

สุทธ ิ  2,797,772  2,796,651 
หัก หุนกูท่ีถึงกําหนดเรียกคืนภายในหน่ึงป  (2,797,772)  - 

หุนกูที่ถึงกําหนดเรียกคืนเกินกวาหน่ึงป  -  2,796,651 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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หุนกูเหลาน้ีเปนหุนกูชนิดระบุช่ือ ประเภทไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน 
 
หุนกูเหลาน้ีมีขอจํากัดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการรักษาอัตราสวนทางการเงิน การจายเงินปนผล การลดทุนชําระ
แลว การจํานํา การจํานองสินทรัพยและการจําหนายสินทรัพยท่ีประกอบธุรกิจท่ีสําคัญ 

 
9 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 
กลุมบริษัทนําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานโดยแสดงสวนงานธุรกิจเปนรูปแบบหลักในการรายงาน โดย
พิจารณาจากโครงสรางการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุมบริษัทเปนเกณฑในการกําหนด    สวนงาน 
 
สวนงานธุรกิจ 

 
กลุมบริษัทเสนอสวนงานธุรกิจที่สําคัญ ดังน้ี 
สวนงาน 1  สวนงานโรงแรม 
สวนงาน 2   สวนงานการขายอาหารและไอศกรีม 

 
รายไดและผลการดําเนินงานจากสวนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวมสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 
มิถุนายน 2551 

 
 จําแนกตามประเภทธุรกิจ 
   สวนงานการ       
 สวนงาน  ขายอาหาร    รายการตัด   
 โรงแรม  และไอศกรีม  รวม  บัญชี  สุทธิ 
 (ลานบาท) 
รายได 1,683 2,373 4,056 (44) 4,012 
กําไรสุทธิ 272 116 388 (87) 301 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายไดและผลการดําเนินงานจากสวนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวมสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 
มิถุนายน 2550 

 
 จําแนกตามประเภทธุรกิจ 
   สวนงานการ       
 สวนงาน  ขายอาหาร    รายการตัด   
 โรงแรม  และไอศกรีม  รวม  บัญชี  สุทธิ 
 (ลานบาท) 
รายได 1,370 2,137 3,507 (35) 3,472 
กําไรสุทธิ - 122 122 104 226 

 
10 กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 

 
กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 
มิถุนายน 2551 คํานวณจากกําไรสุทธิรวมและกําไรสุทธิเฉพาะกิจการสวนของผูถือหุนสามัญจํานวน 30 ลาน
บาท และ 164 ลานบาท ตามลําดับ (กําไรสุทธิรวมและกําไรสุทธิเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 
30 มิถุนายน 2550: 19 ลานบาท และ 29 ลานบาท ตามลําดับ) และจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวระหวาง
งวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 ตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักจํานวน 1,350 ลานหุน (งวดสามเดือน
สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550: 1,350 ลานหุน) 
 
กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐานในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 
มิถุนายน 2551 คํานวณจากกําไรสุทธิรวมและกําไรสุทธิเฉพาะกิจการสวนของผูถือหุนสามัญจํานวน 301 ลาน
บาท และ 294 ลานบาท ตามลําดับ (กําไรสุทธิรวมและกําไรสุทธิเฉพาะกิจการสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 
30 มิถุนายน 2550: 226 ลานบาท และ 191 ลานบาท ตามลําดับ) และจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลว
ระหวางงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 ตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักจํานวน 1,350 ลานหุน (งวดหก
เดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550: 1,350 ลานหุน) 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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11 เงินปนผล 
 

ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัท เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2550 มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินปนผลสําหรับ
ผลการดําเนินงานประจําปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 แกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.13 บาท เปนจํานวนเงิน
ท้ังส้ิน 175.5 ลานบาท 
 
ในการประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2551 ท่ีประชุมไดอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานประจําปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 เปนจํานวนเงินหุนละ 0.13 บาท ตอหุน เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 
175.5 ลานบาท 
 

12 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
 
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังตอไปนี้ ไมมีผลกระทบตองบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 

 
คาความนิยมและคาความนิยมติดลบ 
 
จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 กลุมบริษัทบันทึกคาความนิยมและคาความนิยมติดลบท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจ    
ในราคาทุนหักดวยคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม คาตัดจําหนายบันทึกเปนคาใชจายใน       
งบกําไรขาดทุนตามระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนเปนเวลา 10 ป 
 
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 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 43 (ปรับปรุง 2550) ยังกําหนดใหสวนเกินของสวนไดเสียของผูซื้อในมูลคายุติธรรม
สุทธิของสินทรัพย หนี้สิน และหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีระบุไดของผูถูกซ้ือสูงกวาตนทุน ซึ่งเดิมบันทึกเปน          
“คาความนิยมติดลบ” จะรับรูในกําไรหรือขาดทุนทันที 
 
กลุมบริษัทไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับคาความนิยมและคาความนิยมติดลบต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 
2551 เปนตนไป ผลกระทบของการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีท่ีมีตองบการเงินรวมของกลุมบริษัทสําหรับงวด   
หกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 คือ 
 
- รายการท่ีบันทึกเขางบกําไรขาดทุนอันเปนผลจากการตัดจําหนายคาความนิยมลดลงซ่ึงจะถูกรับรูภายใต

นโยบายการบัญชีเดิมเปนจํานวนประมาณ 8.28 ลานบาท สงผลใหกําไรสําหรับงวดเพิ่มข้ึน 
 
- รายการท่ีบันทึกเขางบกําไรขาดทุนสําหรับขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมเพ่ิมข้ึนเปนจํานวน 

0.16 ลานบาท สงผลใหกําไรสําหรับงวดลดลง 
 
- บัญชียอดคงเหลือของคาความนิยมติดลบลดลงและกําไรสะสมยกมา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2551 เพิ่มข้ึนเปน

จํานวน 9.69 ลานบาท และรายไดในงบกําไรขาดทุนลดลงอันเปนผลจากการตัดจําหนายคาความนิยมติด
ลบซึ่งถูกรับรูภายใตนโยบายการบัญชีเดิมเปนจํานวนประมาณ 0.90 ลานบาท สงผลใหกําไรสําหรับงวด
ลดลง 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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13 ภาระผูกพันที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2551  2550  2551  2550 
 (พันบาท) 

ภาระผูกพันดานรายจายฝายทนุ        

สัญญาท่ียังไมไดรับรู       
 -  ซื้อท่ีดิน 34,300  58,300  34,300  54,300 
 -  การกอสราง 2,696,802  2,747,258  1,742,811  1,339,875 

รวม 2,731,102  2,805,558  1,777,111  1,394,175 

    

ภาระผูกพันจากสัญญาเชาดําเนินงานและคาบริการ      

ของบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด      

ภายในระยะเวลาหน่ึงป 80,360  89,330  -  - 
ระยะเวลามากกวาหน่ึงปถึงสามป 49,510  68,040  -  - 
ระยะเวลามากกวาสามป 7,283  9,688  -  - 

รวม 137,153  167,058  -  - 

 
14 หน้ีสินที่อาจเกดิขึ้น 
 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารในประเทศสามแหง   
ออกหนังสือคํ้าประกันบริษัทและบริษัทยอยเพ่ือหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจหลายแหง มีจํานวนเงินรวม
ประมาณ 26.4 ลานบาท (31 ธันวาคม 2550: 21.4 ลานบาท) 
 

15 การจัดประเภทรายการใหม 
 
รายการในงบการเงินระหวางกาลท่ีจัดทําในระหวางป 2550 บางรายการไดจัดประเภทใหมใหสอดคลองกับ
รายการในงบการเงินระหวางกาลป 2551 


