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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 การประเมินราคาของสินทรัพย 
14 ภาระผูกพันท่ีมีกับบุคคลหรือกจิการท่ีไมเกี่ยวของกัน 
15 หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน 
16 การจัดประเภทรายการใหม 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 
งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 
2551 
 

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

     บริษัทถือหุนรอยละ 
   ประเทศที ่  30 กนัยายน  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 เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเมนท จํากดั (“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 
บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเมนจ จํากัด 
(“CSHM”) 

โรงแรม  ประเทศไทย  100.0 - 
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     บริษัทถือหุนรอยละ 
   ประเทศที ่  30 กนัยายน  31 ธันวาคม  
 ประเภทธุรกิจ  กิจการจัดต้ัง  2551  2550 
       
เงินลงทุนในกองทุนรวม       
กองทุนรวมไทยพัฒนา 1 ลงทุนใน  ประเทศไทย  - 20.0 
 อสังหาริมทรัพย      
กองทุนรวมไทยพัฒนา 2 ลงทุนใน  ประเทศไทย  23.83 23.83 
 อสังหาริมทรัพย      
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโรงแรมและ ลงทุนใน  ประเทศไทย  25.0 - 
รีสอรทในเครือเซ็นทารา (“CTARAF”) 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 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 
 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 
 
ตามมติท่ีประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมไทยพัฒนา 1 ผูถือหนวยลงทุนมีมติใหเลิกกองทุนรวม
ดังกลาวในวันท่ี 30 กันยายน 2551 และเมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2551 บริษัทจัดการไดมีหนังสือแจงการยกเลิก
กองทุนถึงสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย 
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2 เกณฑการจัดทาํงบการเงิน 
 

งบการเงินระหวางกาลน้ีนําเสนอเพ่ือวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศไทย และจัดทําเปน
ภาษาไทย  งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับ
ภาษาไทย 

 
งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําข้ึนในรูปแบบยอและตามมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง 
งบการเงินระหวางกาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของและตามหลักการบัญชีท่ี
รับรองท่ัวไปของประเทศไทย 
 
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 
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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 

 
กลุมบริษัทไดใชนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและวิธีการคํานวณในงบการเงินระหวางกาลสําหรับงวดสามเดือน
และเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2551 เชนเดียวกับท่ีใชสําหรับการจัดทํางบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2550 ยกเวนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 12 
เกี่ยวกับคาความนิยม 

 
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 
 
รายการท่ีสําคัญสําหรับแตละงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2551 และ 2550 กับกิจการท่ี
เกี่ยวของกันสรปุไดดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวันที่ 30 กันยายน 2551  2550  2551  2550 
 (พันบาท) 
บริษัทยอย    

คาเชารับ - - 1,185 150 
ดอกเบ้ียรับ - - 49,208 29,361 
รายไดในการบริหารจัดการ - - 30,070 18,479 
ดอกเบ้ียจาย - - 9,970 13,700 
คาใชจายอื่น - - 2,451 - 
คาเชาจาย - - 27,500 27,500 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวันที่ 30 กันยายน 2551  2550  2551  2550 
 (พันบาท) 
กิจการที่ควบคุมรวมกัน   

ดอกเบ้ียรับ 620 - 620 - 
รายไดในการบริหารจัดการ 1,929 1,219 1,929 1,219 
รายไดอื่น 762 536 - - 
        
บริษัทอื่น   

(ผูถือหุนรวมและ/หรือกรรมการรวมกัน)   
คาเชารับ 3,569 3,569 - - 
รายไดคาเชาพ้ืนท่ี - - - - 
รายไดอื่น 4,940 5,529 - - 
คาเชาจาย 4,643 6,572 2,205 4,134 
คาไฟฟา 10,365 11,010 10,365 11,010 
คาใชจายในการบริหาร 6,356 6,713 1,475 1,500 
เงินจายคากอสราง 2,204 88,473 - - 
     



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551  2550  2551  2550 
 (พันบาท) 
บริษัทยอย    

คาเชารับ - - 3,555 450 
ดอกเบ้ียรับ - - 129,446 71,672 
รายไดในการบริหารจัดการ - - 88,412 62,595 
ดอกเบ้ียจาย - - 31,486 48,328 
คาใชจายอื่น - - 6,542 - 
คาเชาจาย - - 82,500 82,500 
    
กิจการที่ควบคุมรวมกัน    

ดอกเบ้ียรับ 2,007 - 2,007 - 
รายไดในการบริหารจัดการ 19,927 13,472 19,927 13,472 
รายไดอื่น 1,828 1,620 - - 
    
บริษัทอื่น    

(ผูถือหุนรวมและ/หรือกรรมการรวมกัน)    
คาเชารับ 10,709 10,709 - - 
รายไดคาเชาพ้ืนท่ี 12,848 12,007 12,848 12,007 
รายไดอื่น 15,230 17,104 - - 
คาเชาจาย 14,447 20,165 7,134 12,852 
คาไฟฟา 31,477 33,317 31,477 33,317 
คาใชจายในการบริหาร 27,204 26,258 5,039 4,638 
เงินจายคากอสราง 35,636 313,124 - - 
     



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

 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีกิจการที่เกี่ยวของกัน        

บริษัทยอย -  -  61,166  42,008 
บริษัทอื่น 11,786  7,648  7,962 4,865 

 11,786  7,648  69,128 46,873 

 
 อัตราดอกเบี้ย งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551 2550 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
   2551  2550  2551  2550 
 (รอยละตอป) (พันบาท) 

เงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน        
บริษัทยอย          
บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบยรีสอรท จํากัด 5.25 5.25 -  -  598,000  608,000 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด 5.25 5.25 -  -  3,337,000  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  4,057,176  2,873,176 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี-30-กันยายน 
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  -  1,420,500  1,395,926 
ลดลง (29,000)  -  (236,500)  (138,750) 
ณ วันที่ 30 กันยายน 41,000  -  4,057,176  2,478,176 

 
เงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันจัดประเภทไดดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

เงินใหกูยืมระยะสั้น 41,000  5,000  3,600,400  2,410,100 
เงินใหกูยืมระยะยาว -  -  456,776 463,076 
รวม 41,000 5,000  4,057,176 2,873,176 

 
เจาหน้ีและเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกีย่วของกัน 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

เจาหน้ีกิจการทีเ่กี่ยวของกัน     

บริษัทยอย - - 2,878 3,408 
บริษัทอื่น 2,353 2,569 13 28 
 2,353 2,569 2,891 3,436 

 



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

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน         

บริษัทยอย          
          
บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด 5.25 5.25 -  -  1,174,000  465,000 
บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จํากัด 5.25 5.25 -  -  27,500  32,000 
บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด   3.50 3.50 -  -  65,000  60,000 
บริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเมนท จํากัด 5.25 5.25 -  -  295,500  263,500 

รวม   -  -  1,562,000  820,500 

 
รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันระหวางแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 
กันยายน 2551 และ 2550 มีดังน้ี 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม - - 820,500 1,288,000 
เพิ่มข้ึน - - 1,441,500 455,200 
ลดลง - - (700,000) (892,200) 
ณ วันที่ 30 กันยายน - - 1,562,000 851,000 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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หน้ีสินภายใตสัญญาขายฝาก 
 
ยอดคงเหลอืกบักองทุนรวมไทยพัฒนา 2 ถึงกําหนดจายดังน้ี 
 
 30 กันยายน 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 311,551  (22,642)  288,909  326,000  (22,642)  303,358 
ระยะเวลามากกวาหาป 55,199  (1,278)  53,921  122,250  (5,523)  116,727 
 366,750  (23,920)  342,830  448,250  (28,165)  420,085 

รวม 448,250  (29,581)  418,669  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 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2551  2550 
 (พันบาท) 
ภาระผูกพันจากสัญญาเชาดําเนินงาน    

ภายในระยะเวลาหน่ึงป 249,826  253,843 
ระยะเวลามากกวาหน่ึงปถึงหาป 203,415  226,030 
ระยะเวลามากกวาหาป 17,468  20,956 

รวม 470,709  500,829 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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สัญญาสําคัญที่ทํากับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่วของกัน 
 
โครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด บีช รีสอรท สมุย 
 
สัญญาระหวางบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย กับกองทุนรวมไทยพัฒนา 1 
 
เมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2545 บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด (“CSBR”) ไดทําสัญญาจะซื้อจะขายอาคารกับ
กองทุนรวมไทยพัฒนา 1 (“TP1”) โดย CSBR ตกลงขายอาคารโรงแรมพรอมเฟอรนิเจอรท่ีใชในการประกอบ
ธุรกิจโรงแรมใหแก TP1 และ CSBR ไดทําสัญญาเชาอาคารดังกลาวกลับคืนจาก TP1 ตามสัญญาเชาอาคาร ฉบับ
ลงวันท่ีเดียวกัน เปนระยะเวลา 3 ป นับต้ังแตวันท่ีในสัญญา และสามารถตอสัญญาไดอีกคราวละ 3 ป  
 นอกจากน้ี เมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2545 CSBR ยังไดทําสัญญาใหเชาท่ีดินแก TP1 เปนระยะเวลา 15 ป ภายใต
สัญญาน้ี TP1 ในฐานะเจาของกรรมสิทธิในอาคารโรงแรม ซึ่งต้ังอยูบนท่ีดินท่ีเชาตามสัญญานี้ ตกลงจะขาย
อาคารโรงแรม และเฟอรนิเจอรท่ีมีอยูในอาคารโรงแรมในวันท่ีมีการโอนกรรมสิทธิในอาคารโรงแรมดังกลาว
ใหแก CSBR  เม่ือ CSBR ไดชําระราคา ซื้อคืนอาคารโรงแรมและเฟอรนิเจอรใหแก TP1 ตามท่ีระบุไวในสัญญา
เรียบรอยแลว 
 
นอกจากน้ี TP1 ไดวาจาง CSBR ใหเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยตามสัญญาวาจางผูบริหารอสังหาริมทรัพยลง
วันท่ี 12 ธันวาคม 2545 เปนระยะเวลา 15 ป และเพื่อเปนหลักประกันการชําระหน้ีและปฏิบัติตามสัญญา CSBR 
ตกลงจํานองท่ีดินอันเปนท่ีต้ังของโรงแรม และใหบริษัท โรงแรม เซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) (“CPH”) 
จัดทําหนังสือรับรองการชําระหน้ีและการปฏิบัติตามสัญญาเชาอาคาร และสัญญาบริหารอสังหาริมทรัพยใหแก
กองทุนรวม 
 
เมื่อวันท่ี 26 กนัยายน 2551 CSBR และ TP1 ไดทําบันทึกขอตกลงเลิกสัญญา โดย CSBR และ TP1 ตกลงยกเลิก
สัญญาเชาท่ีดิน สัญญาเชาอาคาร สัญญาวาจางผูบริหารอสังหาริมทรัพย และสัญญาจํานองท่ีดิน โดยใหสัญญา
ตางๆ ดังกลาวมีผลส้ินสุดลง ต้ังแตวันท่ีลงนามในบันทึกขอตกลง นอกจากน้ี CSBR ตกลงซ้ือ และ TP1 ตกลง
ขายเฟอรนิเจอรและอุปกรณท่ีมีอยูในอาคารโรงแรม ณ วันท่ีทําบันทึกขอตกลง ในราคา 1,000,000 บาท โดย 
TP1 ตกลงโอนกรรมสิทธิ์และสงมอบเฟอรนิเจอรและอุปกรณดังกลาวใหแก CSBR และ CSBR ไดชําระราคา
คาซ้ือเฟอรนิเจอรและอุปกรณดังกลาวใหแก TP1 เสร็จสิน้แลวในวันท่ีทําบันทึกขอตกลง และในวันเดียวกัน 
CPH และ TP1 ไดทําบันทึกขอตกลงยกเลิกคํารับรองการชําระหน้ี เพื่อยกเลิกหนังสือรับรองการชําระหน้ี ฉบับ
ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2545 ท่ี CPH ไดทําไวกับ TP1 เพ่ือรบัรองการชําระหนี้ของ CSBR ภายใตสัญญาวาจาง
ผูบริหารอสังหาริมทรัพย สัญญาเชาอาคาร และสัญญาเชาท่ีดินท่ีเกี่ยวของ 
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เมื่อวันท่ี 26 กันยายน 2551 TP1 ไดขายอาคารโรงแรมใหแก CPH เนื่องจาก CSBR ไมประสงคใชสิทธิซื้อ
อาคารโรงแรมตามสัญญาเชาท่ีดิน ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2545 โดย TP1 ไดรับคาตอบแทนจากการขายอาคาร
เปนจํานวนเงิน 1,450 ลานบาท 
 
สัญญาระหวางบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย กับกองทุนรวมสิทธกิารเชา
อสังหาริมทรัพยโรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา 
 
เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2551 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยไดเขาทําสัญญา
ตางๆ ท่ีเกี่ยวกับท่ีดิน และอาคารโรงแรมเซ็นทาราแกรนด บีช รีสอรท สมุย (ช่ือเดิมคือ โรงแรมเซ็นทรัลสมุย 
บีชรีสอรท) กับกองทุนรวมสทิธิการเชาอสังหาริมทรัพยโรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา (“CTARAF”) 
โดยมีสาระสําคัญตอไปนี้ 
 

1. บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด (“CSBR”) ไดทําสัญญาเชาท่ีดินกับ CTARAF เพื่อใหCTARAF เชา
ท่ีดินเปนระยะเวลา 30 ป นับต้ังแตวันท่ีคูสัญญาไดนําสัญญาเชาไปจดทะเบียนการเชา (วันท่ี 26 กันยายน 2551) 
ท้ังน้ี CTARAF ตกลงชําระคาเชาท่ีดินเปนจํานวนท้ังส้ิน 1,500 ลานบาท โดยชําระท้ังจํานวนในวันจดทะเบียน
การเชา 
 

2. บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) (“CPH”) ไดทําสัญญาเชาอาคารส่ิงปลูกสราง โรงแรมเซ็น
ทาราแกรนด บีช รีสอรท สมุย รวมท้ังระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณท่ีเกี่ยวของกับ CTARAF เพื่อให 
CTARAF เชาเปนระยะเวลา 30 ป นับต้ังแตวันท่ีคูสัญญาไดนําสัญญาเชาไปจดทะเบียนการเชา (วันท่ี 26 
กันยายน 2551) ท้ังน้ี CTARAF ตกลงชําระคาเชาอาคารเปนจํานวนท้ังส้ิน 1,510 ลานบาท โดยชําระท้ังจาํนวน
ในวันจดทะเบียนการเชา CPH บันทึกรายการดังกลาวเปนรายไดรับลวงหนารอตัดบัญชีในงบดุลในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ และทยอยตัดบัญชีเปนรายไดโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 30 ป ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 
รายไดรับลวงหนาสุทธิจากคาตัดจําหนายจํานวน 0.7 ลานบาท คงเหลือจํานวน 1,509.3 ลานบาท 
 

ภายใตสัญญาเชาอาคารส่ิงปลูกสราง CPH ตกลงและรับรองวา ภายในระยะเวลา 4 ปนับจากวันจดทะเบียนการ
เชา CTARAF จะมีรายไดคาเชาจากการนําทรัพยท่ีเชาไปหาผลประโยชน ไมนอยกวารายไดคาเชาประกันสะสม 
ตามจํานวนเงินท่ีระบุในสัญญา โดยหาก CTARAF มีรายไดคาเชาสะสมนอยกวารายไดคาเชาประกันสะสมตาม
สัญญา CPH ตกลงจะชําระเงินให CTARAF ในจํานวนเทากับสวนตางระหวางรายไดคาเชาสะสมของกองทุน
รวม ลบดวยรายไดคาเชาประกันสะสม CPH บันทึกสํารองการคํ้าประกันดังกลาว จํานวนเงินประมาณ 79 ลาน
บาท เปนหนี้สินไมหมุนเวียนในงบดุลในงบการเงินเฉพาะกิจการ และบันทึกขาดทุนจากสํารองการคํ้าประกัน 
ในจํานวนเดียวกัน ในงบกําไรขาดทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวด 9 เดือนสิ้นสดุวันท่ี 30 กันยายน 
2551 
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ท้ังน้ี หากกองทุนรวมประสงคจะตออายุสัญญาเชาท่ีดิน และสัญญาเชาอาคาร ตามขอ 1 และขอ 2 ขางตน ไปอีก
นับจากวันครบระยะเวลาการเชา ใหกองทุนรวมแจงความประสงคดังกลาวใหแก CSBR และ CPH แลวแตกรณี 
ทราบเปนลายลักษณอักษรภายในปท่ี 26 นับจากปแรกของระยะเวลาการเชา และใหคูสัญญารวมกันเจรจา
รายละเอียดในการตออายุสัญญาเชาใหแลวเสร็จภายในปท่ี 27 นับจากปแรกของระยะเวลาการเชา 
 
3. CSBR ไดทําสัญญาซ้ือขายเฟอรนิเจอรและอปุกรณท่ีไดติดต้ัง / ใชงานอยูในโรงแรมเซ็นทาราแกรนด บีช 
รีสอรท สมุย กับ CTARAF โดย CTARAF ตกลงชําระคาตอบแทนการรับโอนกรรมสิทธ์ิในเฟอรนิเจอรและ
อุปกรณดังกลาว เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 80 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยชําระท้ังจํานวนในวันโอน
กรรมสิทธิ์ (วันท่ี 26 กันยายน 2551) 
 
4. CTARAF ไดทําสัญญาเชาชวงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด บีช รีสอรท สมุยกับ บริษัท 
เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเมนท จํากัด (“CSHM”) เพื่อใหเชาท่ีดิน อาคารและระบบสาธารณูปโภคและ
อุปกรณท่ีเกี่ยวของ และเฟอรนิเจอรและอุปกรณแก CSHM เพื่อให CSHM ใชในการดําเนินธุรกิจโรงแรม โดย
มีระยะเวลาการเชา 3 ป นับจากวันท่ี 26 กันยายน 2551 ท้ังน้ี CTARAF ตกลงใหคําม่ันแก CSHM เพื่อให 
CSHM มีสิทธิเชาทรัพยท่ีเชาตอไปอีก 3 ปนับจากวันท่ีครบระยะเวลาการเชา โดย CSHM ตองแจงใหกองทุน
รวมทราบถึงการใชสิทธิตามคําม่ันใหสิทธิการเชาลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 6 เดือนกอนวันครบ
ระยะเวลาการเชา ตามสัญญาฉบับนี้ CSHM ตกลงชําระคาเชาเปนรายเดือน ซึ่งประกอบดวย คาเชาคงท่ี ในอัตรา
รวม 225 ลานบาทตอป และคาเชาแปรผัน ซึ่งคิดเปนรอยละของกําไรกอนหักดอกเบ้ียจาย ภาษีเงินได และคา
เสื่อมราคา ตามอัตราท่ีกําหนดในสัญญา 
 
ท้ังน้ีตามสัญญาเชาชวงและสัญญาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ CSHM ตองปฎิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา เชน สงมอบ
เอกสาร และขอมูลตางๆ ตามท่ีระบุในสัญญา เปดบัญชีและดํารงบัญชีเงินฝากตางๆ รวมท้ังโอนสิทธิเรียกรอง
ในบัญชีเงินฝากดังกลาวใหแก CTARAF ไมกอหนี้เพิ่มเติม ขาย จําหนาย ใหเชา กอภาระผูกพันในทรัพยสินไม
วาท้ังหมด หรือบางสวน ใหเงินกู ลงทุนใดๆ ยกเวนไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจาก CTARAF 
 
วิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรับรายการภายใตสัญญาขางตนในงบการเงินระหวางกาลน้ัน บริษัทไดใชหลักความ
ระมัดระวังในการจัดทํางบการเงิน ซึ่งรวมถึงการแสดงผลในงบกําไรขาดทุนตามความเห็นเบ้ืองตนของ
หนวยงานกํากับดูแลท่ีเกี่ยวของ ท้ังน้ี บริษัทอยูในระหวางการติดตามความชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางบัญชี
ของรายการเหลาน้ีจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเมื่อไดรับความเห็นท่ีชัดเจนแลว บริษัทอาจจะตองปรับปรุง
การบันทึกรายการดังกลาวในงบการเงิน ซึ่งรวมถึงงบกําไรขาดทุนตอไป 
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ภาระค้ําประกันตามสัญญาระหวางกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีภาระคํ้าประกันตามสัญญาระหวางกิจการท่ี
เกี่ยวของกัน ดังน้ี 
 
- ณ วันท่ี 30 กันยายน 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 เมื่อวันท่ี 26 กันยายน 2551 บริษัทและกองทุนรวมไทยพัฒนา 1 ไดตกลงยกเลิกคํารับรองการ
ชําระหน้ีดังกลาวแลว 

 
- บริษัทไดคํ้าประกันการชําระหน้ีของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด (“CWH”) กับสถาบันการเงิน

แหงหน่ึงในวงเงินคํ้าประกันไมนอยกวา 2,350 ลานบาท ท้ังน้ีหากวา CWH มีหนี้เงินกูตามสัญญาคาง
ชําระไมเกิน 1,000 ลานบาท และไมไดตกเปนผูผิดนัดตามสัญญานี้ CWH มีสิทธิขอยกเลิกภาระ             
คํ้าประกันดังกลาวได ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 CWH ยังไมไดเบิกเงินกูตามสัญญางวดแรก 
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5 ลูกหน้ีการคา 
 

การวิเคราะหอายุของลูกหนี้การคา มีดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 
ยังไมครบกําหนดชําระ 179,116  257,659  43,302  59,618 
เกินวันครบกําหนดชําระ :        
 นอยกวา 3 เดือน 64,367  64,094  2,872  4,200 
 3 - 6 เดือน 10,658  8,264  625  2,356 
 6 - 12 เดือน 9,710  3,563  1,759  2,152 
 มากกวา 12 เดือน 6,316  3,556  704  593 

 270,167  337,136  49,262  68,919 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (4,591)  (578)  (389) (389) 

สุทธ ิ 265,576  336,558  48,873 68,530 

        

 2551  2550  2551  2550 
 (พันบาท) 
(กลับรายการคาเผื่อ)หนี้สูญและ       
หนี้สงสัยจะสญูสําหรับ       
- งวดสามเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 43  7  - - 

- งวดเกาเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 4,012  (72)  - - 
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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 - - 801,251 250 
สวนแบงขาดทุนสุทธิจากการลงทุน     
   ตามวิธีสวนไดเสีย (15,948) (34,747) - - 
รับคืนมูลคาหนวยลงทุนในกองทุนรวม - - (202,954) (37,419) 
คาเผื่อการดอยคา - - - (210,000) 

ณ วันที่ 30 กันยายน 142,340 151,701 5,010,206 4,411,909 

 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย   
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 เงินลงทุนในบริษัทยอย กองทุนรวม และกิจการที่ควบคุมรวมกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 และเงินปนผลรับสําหรับงวดเกาเดอืนสิ้นสุดวันที่               
30 กันยายน 2551 และ 2550 มีดังนี้ 

 
   งบการเงินรวม 
 สัดสวนความเปนเจาของ              เงินปนผลรับสําหรับ 

 (รอยละ)  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย  เกาเดือนสิ้นสุดวนัที ่

 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  30 กนัยายน 

 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 83,356  98,407  -  - 
บริษัท โรงแรมกะตะภูเก็ต จํากัด 50.0  50.0  120,000  120,000  60,000 60,000 58,984  59,881  -  - 

รวม     640,000  480,000  240,000 240,000 142,340  158,288  -  - 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
             เงินปนผลรับสําหรับ 

 สัดสวนความเปนเจาของ (รอยละ)  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  เกาเดือนสิ้นสุดวนัที ่

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  30 กันยายน 

 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  100,564  165,635 
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 เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเมนท 
จํากัด 

100.0  -  1,250  -  1,250  -  -  - 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
             เงินปนผลรับสําหรับ 

 สัดสวนความเปนเจาของ (รอยละ)  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  เกาเดือนสิ้นสุดวนัที ่

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  30 กันยายน 

 2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550 

 (รอยละ)  (พันบาท) 

กองทุนรวม                

กองทุนรวมไทยพัฒนา 1 -  20.04  -  1,350,000  -  183,534  1,230,523  124,693 
กองทุนรวมไทยพัฒนา 2 23.83  23.83  815,000  815,000  106,810  126,230  84,286  83,631 
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
โรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา  

25.0  -  3,200,000  -  800,001  -  -  - 

                

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     8,481,500  6,470,250  5,220,206  4,621,909  1,522,873  603,959 

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

สุทธิ         5,010,206  4,411,909     
 

ตามสัญญาจํานําหุนระหวางบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา (“CTARAF”) บริษัทตกลงจํานํา
หุนของบริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเมนท จํากัด ไวกับ CTARAF เพื่อเปนการประกันภาระหนี้ตามสัญญาที่เกี่ยวของ 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 

การซ้ือ จําหนาย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณระหวางงวดเกาเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 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 2,264,316 1,812,816 1,107,339 199,141 
การจําหนายและการโอนออก -     
   ราคาตามบัญชีสุทธิ (21,584) (18,808) (3,133) (2,615) 
คาเสื่อมราคา (593,292) (473,383) (50,562) (48,149) 
สวนเกินสุทธิจากการตีราคา     
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 1,869,849 (53,421) (25,037) (28,392) 

ราคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 12,910,468 8,897,289 2,446,596 1,320,911 
 

8 หุนกู  
 

   งบการเงินรวม / 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อัตรา  ครบกําหนด  30 กันยายน  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  (1,600)  (3,349) 

สุทธ ิ  2,798,400  2,796,651 
หัก หุนกูท่ีถึงกําหนดเรียกคืนภายในหน่ึงป  (2,798,400)  - 

หุนกูที่ถึงกําหนดเรียกคืนเกินกวาหน่ึงป  -  2,796,651 



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

 
9 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 
กลุมบริษัทนําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานโดยแสดงสวนงานธุรกิจเปนรูปแบบหลักในการรายงาน โดย
พิจารณาจากโครงสรางการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุมบริษัทเปนเกณฑในการกําหนดสวนงาน 
 
สวนงานธุรกิจ 

 
กลุมบริษัทเสนอสวนงานธุรกิจที่สําคัญ ดังน้ี 
สวนงาน 1  สวนงานโรงแรม 
สวนงาน 2   สวนงานการขายอาหารและไอศกรีม 

 
รายไดและผลการดําเนินงานจากสวนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวมสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 
กันยายน 2551 

 
 จําแนกตามประเภทธุรกิจ 
   สวนงานการ       
 สวนงาน  ขายอาหาร    รายการตัด   
 โรงแรม  และไอศกรีม  รวม  บัญชี  สุทธิ 
 (ลานบาท) 
รายได 2,473 3,536 6,009 (64) 5,945 
กําไรสุทธิ 1,346 143 1,489 (1,184) 305 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายไดและผลการดําเนินงานจากสวนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวมสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 
กันยายน 2550 

 
 จําแนกตามประเภทธุรกิจ 
   สวนงานการ       
 สวนงาน  ขายอาหาร    รายการตัด   
 โรงแรม  และไอศกรีม  รวม  บัญชี  สุทธิ 
 (ลานบาท) 
รายได 1,991 3,197 5,188 (51) 5,137 
กําไรสุทธิ 18 163 181 53 234 

 
10 กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 

 
กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 
กันยายน 2551 คํานวณจากกําไรสุทธิรวมและกําไรสุทธิเฉพาะกิจการสวนของผูถือหุนสามัญจํานวน 4 ลานบาท 
และ 59 ลานบาท ตามลําดับ (กําไรสุทธิรวมและกําไรสุทธิเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 
กันยายน 2550: 8 ลานบาท และ 154 ลานบาท ตามลําดับ) และจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวระหวางงวด
สามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2551 จํานวน 1,350 ลานหุน (งวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2550: 
1,350 ลานหุน) 
 
กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐานในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 
กันยายน 2551 คํานวณจากกําไรสุทธิรวมและกําไรสุทธิเฉพาะกิจการสวนของผูถือหุนสามัญจํานวน 305 ลาน
บาท และ 354 ลานบาท ตามลําดับ (กําไรสุทธิรวมและกําไรสุทธิเฉพาะกิจการสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 
30 กันยายน 2550: 234 ลานบาท และ 345 ลานบาท ตามลําดับ) และจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลว
ระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2551 จํานวน 1,350 ลานหุน (งวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 
2550: 1,350 ลานหุน) 

 



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

นโยบายการบัญชีเดิมเปนจํานวนประมาณ 12.42 ลานบาท สงผลใหกําไรสําหรับงวดเพิ่มข้ึน 
 
- รายการท่ีบันทึกเขางบกําไรขาดทุนสําหรับขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมเพ่ิมข้ึนเปนจํานวน 

0.16 ลานบาท สงผลใหกําไรสําหรับงวดลดลง 
 
- บัญชียอดคงเหลือของคาความนิยมติดลบลดลงและกําไรสะสมยกมา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2551 เพิ่มข้ึนเปน

จํานวน 9.69 ลานบาท และรายไดในงบกําไรขาดทุนลดลงอันเปนผลจากการตัดจําหนายคาความนิยมติด
ลบซึ่งถูกรับรูภายใตนโยบายการบัญชีเดิมเปนจํานวนประมาณ 1.35 ลานบาท สงผลใหกําไรสําหรับงวด
ลดลง 

 
13 การประเมินราคาของสินทรัพย 

 
ในไตรมาสท่ีสามของป 2551 บริษัทยอย 8 แหง ไดวาจางผูประเมินราคาอิสระใหประเมินราคาทรัพยสินท่ีมีอยู 
ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2551 ซึ่งรวมท้ังท่ีดิน อาคาร และอุปกรณท่ีเคยประเมินราคาไวแลว บริษัทยอยไดบันทึก
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณในราคาท่ีประเมินใหมตามรายงานการประเมินราคาลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 
 
การบันทึกรายการการประเมินราคาทรัพยสินดังกลาว ทําใหสวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ
ของบริษัทและบริษัทยอยในงบดุลรวม ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2551 เพิ่มข้ึนเปนจํานวนประมาณ 1,824 ลานบาท 
โดยสวนเกินทุนจากการตีราคาน้ีจะนําไปจายเงินปนผลไมได นอกจากน้ี บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิจาก
การประเมินราคา และขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย ในงบกําไรขาดทุนรวมเปนจํานวนประมาณ 3.1 ลาน
บาท และ 15.2 ลานบาท ตามลําดับ 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2551 (ไมไดตรวจสอบ) 
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14 ภาระผูกพันที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 
 

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

ภาระผูกพันดานรายจายฝายทนุ        

สัญญาท่ียังไมไดรับรู       
 -  ซื้อท่ีดิน 34,300  58,300  34,300  54,300 
 -  การกอสราง 1,978,191  2,747,258  1,246,015  1,339,875 

รวม 2,012,491  2,805,558  1,280,315  1,394,175 

    

ภาระผูกพันจากสัญญาเชาดําเนินงานและคาบริการ      

ของบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด      

ภายในระยะเวลาหน่ึงป 86,559  89,330  -  - 
ระยะเวลามากกวาหน่ึงปถึงหาป 63,030  71,255  -  - 
ระยะเวลามากกวาหาป 4,043  6,473  -  - 

รวม 153,632  167,058  -  - 

 
15 หน้ีสินที่อาจเกดิขึ้น 
 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารในประเทศสามแหง   
ออกหนังสือคํ้าประกันบริษัทและบริษัทยอยเพ่ือหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจหลายแหง มีจํานวนเงินรวม
ประมาณ 24.5 ลานบาท (31 ธันวาคม 2550: 21.4 ลานบาท) 
 

16 การจัดประเภทรายการใหม 
 
รายการในงบการเงินระหวางกาลท่ีจัดทําในระหวางป 2550 บางรายการไดจัดประเภทใหมใหสอดคลองกับ
รายการในงบการเงินระหวางกาลป 2551 




