
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ สารบัญ 
 

1 ขอมูลท่ัวไป 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

3 การดําเนินงานท่ีเปนไปตามฤดูกาล 
4 รายการท่ีเกิดข้ึนและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
5 ลูกหนี้การคา 

6 เงินลงทุนในบริษัทยอย 
7 เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการท่ีควบคุมรวมกัน 
8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณและสินทรัพยภายใตสัญญาเชา 
9 หุนกู 
10 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
11 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน 
12 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
13 ภาระผูกพันท่ีมีกับบุคคลหรือกจิการท่ีไมเกี่ยวของกัน 
14 เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบดุล 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 

งบการเงินระหวางกาลน้ีไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม 2552 
 

1 ขอมูลทั่วไป 
 

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู    
จดทะเบียนต้ังอยูเลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเม่ือ มกราคม 2533 
 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับโรงแรม รายละเอียดของบริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุมรวมกัน ณ วันท่ี          
31 มีนาคม 2552 และ 31 ธันวาคม 2551 มีดังน้ี 

 

    บริษัทถือหุนรอยละ 
   ประเทศที ่ 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  
 ประเภทธุรกิจ  กิจการจัดตั้ง 2552  2551 

บริษัทยอยทางตรง       

เงินลงทุนในบรษิทัยอย       
บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด โรงแรม  ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จํากดั  โรงแรม  ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบยรีสอรท จํากัด โรงแรม  ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด โรงแรม  ประเทศไทย 63.9 63.9 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด โรงแรม  ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเกาะกูด จํากัด  โรงแรม  ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเมนช จํากัด ลงทุนในบริษทัอืน่  ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด  อาหารและเครื่องดื่ม  ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษัท ทริปเปลไนน เดคคอร จํากดั ไมไดประกอบกิจการ  ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเมนท จํากดั  โรงแรม  ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษัท เซ็นทาราอนิเตอรเนชั่นแนลแมนเนจเมนท จํากัด ลงทุนในบริษทัอืน่  ประเทศไทย 100.0 100.0 
      

เงินลงทุนในกองทุนรวม      
กองทุนรวมไทยพัฒนา 2 ลงทุนใน  ประเทศไทย 23.83 23.83 
 อสังหาริมทรัพย      
       



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
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    บริษัทถือหุนรอยละ 
   ประเทศที ่ 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  
 ประเภทธุรกิจ  กิจการจัดต้ัง 2552  2551 

      

บริษัทยอยทางออม      

เงินลงทุนในบรษิทัยอย      
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จํากัด  โรงแรม  ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษัท เซ็นทรัลสมุยวิลเลจ จํากดั  โรงแรม  ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลแมสอดฮิลล จํากดั โรงแรม  ประเทศไทย 98.4 98.4 
บริษัท บ-ีอาร (ไทยแลนด) จํากดั  อาหารและเครื่องดื่ม  ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษัท เซ็นทรัลบริการซักรีด จํากดั ไมไดประกอบกิจการ  ประเทศไทย 100.0 100.0 
       

เงินลงทุนในกองทุนรวม       
กองทุนรวมไทยพัฒนา 2 ลงทุนใน  ประเทศไทย 0.09  0.09 
 อสังหาริมทรัพย      
      

กิจการท่ีควบคุมรวมกัน      

บริษัท โรงแรมกะรนภูเก็ต จํากัด  โรงแรม  ประเทศไทย 50.0 50.0 
บริษัท โรงแรมกะตะภูเก็ต จํากัด  โรงแรม  ประเทศไทย 50.0 50.0 
       

2 เกณฑการจัดทาํงบการเงิน 
 

งบการเงินระหวางกาลนี้นําเสนอเพ่ือวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศไทย_และจัดทําเปน
ภาษาไทย  งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับ
ภาษาไทย 
 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําข้ึนในรูปแบบยอและตามมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง 
งบการเงินระหวางกาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเก่ียวของ และตามหลักการบัญชี
ท่ีรับรองท่ัวไปของประเทศไทย 
 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 
โดยเนนการใหขอมูลท่ีเปนกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหมๆ เพื่อไมใหซ้ําซอนกับขอมูลท่ีไดเคย
นําเสนอรายงานไปแลว ดังน้ันการอานงบการเงินระหวางกาลนี้จึงควรอานควบคูกับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
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งบการเงินระหวางกาลน้ีแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท และมีการปดเศษเพ่ือใหแสดงเปนหลักพันบาทเวนแต
ท่ีระบุไวเปนอยางอื่น 
 

กลุมบริษัทไดใชมาตรฐานการบัญชีท่ีปรับปรุงใหมโดยสภาวิชาชีพบัญชีในระหวางป 2551 ตอไปนี้ ซึ่งมีผล
บังคับสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2552 เปนตนไป 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 54 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการ
ดําเนินงานท่ียกเลิก 

 

การใชมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงเหลาน้ี ไมมีผลกระทบท่ีเปนสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ  
 

กลุมบริษัทไดใชนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและวิธีการคํานวณในงบการเงินระหวางกาลสําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 เชนเดียวกับท่ีใชสําหรับการจัดทํางบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2551 
 

3 การดําเนินงานที่เปนไปตามฤดูกาล 
 

กลุมบริษัทไมไดถูกกระทบจากปจจัยท่ีมีลักษณะเปนวัฏจักรหรือเปนไปตามฤดูกาลท่ีสําคัญในระหวางป 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
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4 รายการที่เกิดขึน้และยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่วของกัน 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันไดแกบุคคลหรือกิจการตางๆ ท่ีมีความเก่ียวของกับกลุมบริษัทและบริษัทโดย
การเปนผูถือหุน หรือมีผูถือหุนรวมกัน หรือมีกรรมการรวมกัน  รายการท่ีมีข้ึนกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของ
กันไดกําหนดข้ึนโดยใชราคาตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ 
 

ความสัมพันธท่ีกลุมบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันซึ่งมีการควบคุม หรือควบคุมรวมกันในบริษัท 
หรือเปนกิจการท่ีบริษัทควบคุม หรือควบคุมรวมกัน หรือเปนบุคคลหรือกิจการท่ีมีรายการบัญชีกับกลุมบริษัท 
มีดังน้ี 
 

ช่ือกิจการ ประเทศที่จัดตั้ง 
/สัญชาติ 

ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัท โรงแรมกะรน ภูเก็ต จํากัด ไทย เปนกิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทถือหุนทางตรงและ 
   ทางออมรวมรอยละ 50  

บริษัท โรงแรมกะตะ ภูเก็ต จํากดั ไทย เปนกิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทถือหุนรอยละ 50  
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ไทย เปนบริษทัรวม บริษัทถอืหุนรอยละ 25 
 โรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา   
กองทุนรวมไทยพัฒนา 2 ไทย เปนบริษทัยอย บริษัทถอืหุนทางตรงและทางออม 

   รวมรอยละ 23.92 
กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 ไทย เปนกิจการที่เกี่ยวของกัน 
Regent Maldives Pvt. Ltd. มัลดีฟส เปนบริษทัรวม บริษัทถอืหุนรอยละ 25 
บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากดั ไทย เปนกิจการที่เกี่ยวของกัน มีผูถือหุนและกรรมการรวมกัน 
บริษัท หางเซ็นทรัลดีพารทเมนทสโตร จํากัด ไทย เปนกิจการที่เกี่ยวของกัน มีผูถือหุนและกรรมการรวมกัน 
บริษัท เซ็นทรัลอนิเตอรพัฒนา จํากดั ไทย เปนกิจการที่เกี่ยวของกัน มีผูถือหุนและกรรมการรวมกัน 
บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากัด (มหาชน) ไทย เปนกิจการที่เกี่ยวของกัน มีผูถือหุนและกรรมการรวมกัน 
บริษัท เค - เทค คอนสตรัคชั่น จํากดั (มหาชน) ไทย เปนกิจการที่เกี่ยวของกัน มีผูถือหุนรวมกัน 
บริษัท เอเอพีซี (ประเทศไทย) จํากัด ไทย เปนกิจการที่เกี่ยวของกัน เปนผูถอืหุนของบริษทัยอย 

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแตละประเภทอธิบายไดดังตอไปนี้ 

รายการ นโยบายการกําหนดราคา 
ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจาย อิงตามดอกเบ้ียธนาคาร 
รายไดในการบริหารจัดการ ตามสัญญาท่ีตกลงรวมกัน 
คาบริหารจัดการ ตามสัญญาท่ีตกลงรวมกัน 
คาเชารับและคาเชาจาย ราคาตลาดและตามสัญญาท่ีตกลงรวมกัน 
คาไฟฟา ราคาตลาด 
คากอสราง ราคาตลาด 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายการท่ีสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 และ 2551 สรุป
ไดดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 
 (พันบาท) 
บริษัทยอย        

คาเชารับ -  -  1,185 1,185 
ดอกเบ้ียรับ -  -  54,612 37,950 
รายไดในการบริหารจัดการ -  -  41,070 34,176 
ดอกเบ้ียจาย -  -  18,744 11,395 
คาใชจายอื่น -  -  455 574 
คาเชาจาย -  -  29,432 28,965 
       

กิจการที่ควบคุมรวมกัน       

รายไดในการบริหารจัดการ 13,294  5,415  13,294 5,415 
ดอกเบ้ียรับ 607  75  607 75 
รายไดอื่น 587  506  - - 
       

บริษัทรวม       

คาเชาจาย 90,000  -  - - 
ดอกเบ้ียรับ 1,136  -  - - 
       

กิจการอื่นที่เกีย่วของกัน       

คาเชารับ 3,570  3,570  - - 
รายไดอื่น 5,856  5,272  - - 
คาเชาจาย 5,505  4,632  1,567 2,194 
คาไฟฟา 10,668  10,491  10,668 10,491 
คาบริหารจัดการ 11,346  13,126  1,426 1,907 
เงินจายคากอสราง -  18,225  - - 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 และ 31 ธันวาคม 2551 กับกิจการท่ีเกี่ยวของกันมีดังน้ี 
 

ลูกหน้ีกิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2552  2551  2552  2551 

 (พันบาท) 
บริษัทยอย -  -  71,379  40,584 
กิจการอื่นท่ีเกี่ยวของกัน 27,697  15,275  17,000 10,134 

 27,697  15,275  88,379 50,718 
 

เงินใหกูยืมแกกจิการที่เกี่ยวของกัน อัตราดอกเบี้ย งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
   2552  2551  2552  2551 
 (รอยละตอป) (พันบาท) 

เงินใหกูยืมระยะสั้น         

บริษัทยอย         
บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบยรีสอรท จํากัด 5.25 5.25 -  -  222,400  222,400 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด 5.25 5.25 -  -  3,516,000  3,475,000 
บริษัท เซ็นทาราอินเตอรเนช่ันแนล 

แมนเนจเมนท จํากัด 
5.25 5.25 -  - 

 
151,000 

 
151,000 

กิจการท่ีควบคุมรวมกัน          
บริษัท โรงแรมกะตะภูเก็ต จํากัด 6.5 6.5 41,000  41,000  41,000  41,000 

บริษัทรวม          
Regent Maldives Pvt. Ltd. 10.0 10.0 10,618  10,442  -  - 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 51,618  51,442  3,930,400  3,889,400 
         

เงินใหกูยืมระยะยาว         

บริษัทยอย         
บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบยรีสอรท จํากัด 5.25 5.25 -  -  375,600  372,600 
บริษัท ทริปเปลไนน เดคคอร จํากัด - - -  -  81,176  81,176 
บริษัทรวม          
Regent Maldives Pvt. Ltd. 10.0 10.0 42,469  41,766  -  - 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 42,469  41,766  456,776  453,776 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเก่ียวของกันสําหรับแตละงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 
2552 และ 2551 มีดังน้ี 
 

เงินใหกูยืมแกกจิการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552  2551  2552  2551 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย        
ณ วันท่ี 1 มกราคม -  -  4,302,176  2,868,176 
เพิ่มข้ึน -  -  213,500  384,500 
ลดลง -  -  (169,500)  (98,500)

ณ วันที่ 31 มีนาคม -  -  4,346,176  3,154,176 

        
กิจการที่ควบคุมรวมกัน        
ณ วันท่ี 1 มกราคม 41,000  5,000  41,000  5,000 
เพิ่มข้ึน -  65,000  -  65,000 
ลดลง -  (14,000)  -  (14,000) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 41,000  56,000  41,000  56,000 

        
บริษัทรวม        
ณ วันท่ี 1 มกราคม 52,208  -  -  - 

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไมเกิดข้ึนจริง 879  -  -  - 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 53,087  -  -  - 

        
รวมเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกีย่วของกัน        
ณ วันท่ี 1 มกราคม 93,208  5,000  4,343,176  2,873,176 
เพิ่มข้ึน -  65,000  213,500  449,500 
ลดลง -  (14,000)  (169,500)  (112,500)
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไมเกิดข้ึนจริง 879  -  -  - 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 94,087  56,000  4,387,176  3,210,176 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เจาหน้ีกิจการทีเ่กี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2552  2551  2552  2551 

 (พันบาท) 
บริษัทยอย - - 62,448 73,784 
กิจการอื่นท่ีเกี่ยวของกัน 4,737 2,101 70 11 
 4,737 2,101 62,518 73,795 
 

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของกัน อัตราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552 2551 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
   2552  2551  2552  2551 
 (รอยละตอป) (พันบาท) 

บริษัทยอย          
บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด 5.25 5.25 -  -  959,000  1,103,500 
บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จํากัด 5.25 5.25 -  -  20,000  25,500 
บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด   3.50 3.50 -  -  195,000  95,000 
บริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเมนท จํากัด 5.25 5.25 -  -  308,500  299,000 

รวม   -  -  1,482,500  1,523,000 
 

รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี          
31 มีนาคม 2552 และ 2551 มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 

 (พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 มกราคม - - 1,523,000 820,500
เพิ่มข้ึน - - 235,000 234,000
ลดลง - - (275,500) (182,500) 
ณ วันที่ 31 มีนาคม - - 1,482,500 872,000
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
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หน้ีสินภายใตสัญญาขายฝาก 
 

ยอดคงเหลอืกบักองทุนรวมไทยพัฒนา 2 แสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจายชําระไดดังน้ี 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2552  31 ธันวาคม 2551 
   คาใชจาย      คาใชจาย   
 ยอดคงเหลือ  รอตัดบัญชี  สุทธิ  ยอดคงเหลือ  รอตัดบัญชี  สุทธิ 
 (พันบาท) 
ภายในหนึ่งป 81,500  (5,661)  75,839  81,500  (5,661)  75,839 
หลังจากหนึ่งปแตไมเกินหาป 326,000  (21,090)  304,910  366,750  (22,505)  344,245 

รวม 407,500  (26,751)  380,749  448,250  (28,166)  420,084 
 

สัญญาเชาระยะยาว 
 

ในป 2552 บริษัททําสัญญาเชาชวงทรัพยสิน ซึ่งประกอบดวย อาคารโรงแรมโซฟเทลเซ็นทาราแกรนด 
กรุงเทพฯ (เดิมช่ือ โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา ลาดพราว) และสวนปรับปรุงอาคารโรงแรม พรอมท้ังทรัพยสิน
ครุภัณฑ กับบริษัท เซ็นทรัลอินเตอรพัฒนา จํากัด (“ผูใหเชาชวง”) เปนระยะเวลา-20-ป และจะส้ินสุดลงในวันท่ี-
18-ธันวาคม-2571-บริษัทจะตองจายคาผลประโยชนตอบแทนการไดสิทธิเชาชวงใหแกผูใหเชาชวงเปนจํานวน
เงิน 345 ลานบาท ซึ่งบันทึกเปนสิทธิการเชาจํานวน 345 ลานบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่นจํานวน/146/ลานบาท
และหน้ีสินไมหมุนเวียนอื่นจํานวน/199/ลานบาท ในงบดุล นอกจากน้ี บริษัทจะตองจายคาเชาสําหรับการเชา
ชวงทรัพยสินรายปและคาเชาครุภัณฑใหแกผูใหเชาชวงตลอดอายุสัญญาเชาเปนจํานวนเงินรวม-2,242-ลานบาท  
 

ทรัพยสินท่ีเชาท่ีบริษัทไดดําเนินการบูรณะพัฒนา ปรับปรุงหรือกอสราง แกไข ดัดแปลง ตอเติม ซอมแซมหรือ
สรางทดแทนทรัพยสินเดิมตามสัญญาน้ี ใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของการรถไฟแหงประเทศไทย (“ผูใหเชา”) ทันทีท่ี
มีการดําเนินการดังกลาวแลวเสร็จ นอกจากนี้ บริษัทตองสงมอบครุภัณฑท่ีเชาตามรายการในสัญญาเชาใหแก
ผูใหเชาเมื่อส้ินสุดสัญญาเชาตามสภาพตามสมควรและอายุการใชงานในขณะน้ัน 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
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บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) มีสัญญาเชาและบริการระยะยาวกับบริษัทท่ีเก่ียวของกันเปน
เวลา-3---30-ป จนถึงป 2569 ตามเงื่อนไขของสัญญา CRG จะตองจายคาเชาและบริการเปนยอดคงท่ีรายเดือน 
หรือคิดเปนรอยละของยอดขาย ดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2552  2551 
 (พันบาท) 

ภาระผูกพันจากสัญญาเชาดําเนินงาน    

ภายในหน่ึงป 265,123  267,683 
หลังจากหน่ึงปแตไมเกินหาป 208,604  227,945 
หลังจากหาป 17,841  18,162 

รวม 491,568  513,790 
 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 และวันท่ี-31-ธันวาคม-2551-บริษัทมีภาระคํ้าประกันตามสัญญาระหวางกิจการท่ี
เกี่ยวของกัน ดังน้ี 
 

- ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 บริษัทไดคํ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร วงเงินการขอเปดเลตเตอรออฟ
เครดิต และการคํ้าประกันอื่นของบริษัทยอยบางแหงตอธนาคารในประเทศหลายแหงเปนจํานวนเงินรวม 
103 ลานบาท (31 ธันวาคม 2551: 103 ลานบาท) 

 

- บริษัทไดคํ้าประกันการชําระหน้ีของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด (“CWH”) กับสถาบันการเงินแหง
หนึ่งในวงเงินคํ้าประกันไมนอยกวา 2,350 ลานบาท ท้ังน้ี หากวา CWH มีหนี้เงินกูตามสัญญาคางชําระไม
เกิน 1,000 ลานบาท และไมไดตกเปนผูผิดนัดตามสัญญาน้ี CWH มีสิทธิขอยกเลิกภาระคํ้าประกันดังกลาว
ได  

 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 CWH ยังไมไดเบิกเงินกูตามสัญญางวดแรก 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
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5 ลูกหน้ีการคา 
 

การวิเคราะหอายุของลูกหนี้การคา มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2552  2551  2552  2551 
 (พันบาท) 
ยังไมครบกําหนดชําระ 156,215 173,344 43,567 29,200 
เกินกําหนดชําระ:     
 นอยกวา 3 เดือน 78,594 74,073 6,107 15,802 
 3 - 6 เดือน 10,345 13,565 2,546 4,447 
 6 - 12 เดือน 2,233 5,741 485 3,690 
 มากกวา 12 เดือน 5,676 5,763 921 899 

 253,063 272,486 53,626 54,038 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5,298) (5,249) (433) (389) 

สุทธ ิ 247,765 267,237 53,193 53,649 
 

6 เงินลงทุนในบริษัทยอย กองทนุรวม และกิจการที่ควบคุมรวมกัน 
 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     2552  2551 
 (พันบาท) 
บริษัทยอย        

ณ วันท่ี 1 มกราคม     3,980,205  4,171,909 
รับคืนมูลคาหนวยลงทุนในกองทุนรวม     (9,710)  (18,709) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม     3,970,495  4,153,200 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย   
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันที่ 31  มีนาคม 2552 และ 31 ธันวาคม 2551 และเงินปนผลรับสําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 และ 2551 มีดังนี้ 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดสวน 

ความเปนเจาของ ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  คาเผื่อการดอยคา  ราคาทุน - สุทธิ 
 เงินปนผลรับสําหรับ 

สามเดือนสิ้นสุดวนัที ่
 31  

มีนาคม 
2552 

31 
ธันวาคม 

2551 

31  
มีนาคม 

2552 

 31  
ธันวาคม 

2551 

 31  
มีนาคม 

2552 

31  
ธันวาคม 

2551 

31  
มีนาคม 

2552 

 31  
ธันวาคม 

2551 

 31  
มีนาคม 

2552 

31  
ธันวาคม 

2551 

 31  
มีนาคม 

2552 

 31  
มีนาคม 

2551 

 (รอยละ) (พันบาท) 

บริษัทยอย                    

บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด 100.0 100.0 250,000  250,000  394,383 394,383 -  -  394,383  394,383  -  - 
บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จํากดั 100.0 100.0 150,000  150,000  189,000 189,000 -  -  189,000  189,000  -  - 
บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบยรีสอรท จํากัด 100.0 100.0 500,000  500,000  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 -  -  1,000,000  1,000,000  -  - 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเกาะกูด จํากดั 100.0 100.0 120,000  120,000  120,000 120,000 -  -  120,000  120,000  -  - 
บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด 63.9 63.9 185,000  185,000  198,906 198,906 -  -  198,906  198,906  -  - 
บริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเมนท จํากดั 100.0 100.0 1,000,000  1,000,000  999,999 999,999 (210,000)  (210,000)  789,999  789,999  -  - 
บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด 100.0 100.0 620,000  620,000  669,607 669,607 -  -  669,607  669,607  -  - 
บริษัท ทริปเปลไนน เดคคอร จํากดั 100.0 100.0 250  250  250 250 -  -  250  250  -  - 
บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเมนท จํากดั 100.0 100.0 1,250  1,250  1,250 1,250 -  -  1,250  1,250  -  - 
บริษัท เซ็นทาราอนิเตอรเนชั่นแนล 100.0 100.0 10,000  10,000  10,000 10,000 -  -  10,000  10,000  -  - 
   แมนเนจเมนท จํากัด                    
   3,836,500  3,836,500  4,083,395 4,083,395 (210,000)  (210,000)  3,873,395  3,873,395  -  - 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย   
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดสวน 

ความเปนเจาของ ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  คาเผื่อการดอยคา  ราคาทุน - สุทธิ 
 เงินปนผลรับสําหรับ 

สามเดือนสิ้นสุดวนัที ่
 31  

มีนาคม 
2552 

31 
ธันวาคม 

2551 

31  
มีนาคม 

2552 

 31  
ธันวาคม 

2551 

 31  
มีนาคม 

2552 

31  
ธันวาคม 

2551 

31  
มีนาคม 

2552 

 31  
ธันวาคม 

2551 

 31  
มีนาคม 

2552 

31  
ธันวาคม 

2551 

 31  
มีนาคม 

2552 

 31  
มีนาคม 

2551 

 (รอยละ) (พันบาท) 

กองทุนรวม                    

กองทุนรวมไทยพัฒนา 1 - - -  -  - - -  -  - -  -  66,408
กองทุนรวมไทยพัฒนา 2 23.83 23.83 815,000  815,000  97,100 106,810 -  -  97,100 106,810  44,704  42,089 

   815,000  815,000  97,100 106,810 -  -  97,100 106,810  44,704  108,497

รวม   4,651,500  4,651,500  4,180,495 4,190,205 (210,000)  (210,000)  3,970,495  3,980,205  44,704  108,497



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
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7 เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการที่ควบคุมรวมกัน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 
 (พันบาท) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 1,087,658  158,288  1,049,009  240,000 
สวนแบงกําไรสุทธิจากเงินลงทุน 37,001  20,707  -  - 
   ตามวิธีสวนไดเสีย        
ซื้อเงินลงทุน 185  -  185  - 
เงินปนผลรับ (18,820)  -  -  - 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 1,106,024  178,995  1,049,194  240,000 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย   
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษัทรวม และกิจการที่ควบคุมรวมกัน ณ วันที่ 31  มีนาคม 2552 และ 31 ธันวาคม 2551 และเงินปนผลรับสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 และ 2551 มีดังนี้ 
   งบการเงินรวม 
 สัดสวนความเปน              เงินปนผลรับสําหรับ 
 เจาของ  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย  สามเดือนสิ้นสุดวนัที ่

 31  
มีนาคม 

 31  
ธันวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31  
ธันวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31  
ธันวาคม 

 31 
 มีนาคม 

 31  
ธันวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31 
 มีนาคม 

 2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551 

 (รอยละ)  (พันบาท) 

บริษัทรวม                  
กองทุนรวมสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยโรงแรมและ 
รีสอรทในเครือเซ็นทารา 

25.3  25.3  3,200,000  3,200,000  809,194 809,009 836,876  835,485  18,820  - 

Regent Maldives Pvt. Ltd. 25.0  25.0  415,773  415,773  103,950 103,950 102,517  102,986  -  - 
     3,615,773  3,615,773  913,144 912,959 939,393  938,471  18,820  - 

 

กิจการที่ควบคุมรวมกัน 

             

บริษัท โรงแรมกะรนภูเก็ต จํากัด 50.0  50.0  520,000  520,000  260,000 260,000 100,329  87,249  -  - 
บริษัท โรงแรมกะตะภูเก็ต จํากัด 50.0  50.0  120,000  120,000  60,000 60,000 66,302  61,938  -  - 

     640,000  640,000  320,000 320,000 166,631  149,187  -  - 

รวม     4,255,773  4,255,773  1,233,144 1,232,959 1,106,024  1,087,658  18,820  - 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย   
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สัดสวนความเปนเจาของ ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  การดอยคา  ราคาทุน - สุทธิ 

 เงินปนผลรับสําหรับ 
สามเดือนสิ้นสุดวนัที ่

 31  
มีนาคม 

2552 

 31 
ธันวาคม 

2551 

 31  
มีนาคม 

2552 

 31  
ธันวาคม 

2551 

 31  
มีนาคม 

2552 

 31  
ธันวาคม 

2551 

 31  
มีนาคม 

2552 

 31  
ธันวาคม 

2551 

 31  
มีนาคม 

2552 

 31  
ธันวาคม 

2551 

 31  
มีนาคม 

2552 

 31  
มีนาคม 

2551 

 (รอยละ)  (พันบาท) 

บริษัทรวม                      

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
โรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา 

25.3  25.3  3,200,000  3,200,000  809,194 809,009 -  -  809,194 809,009  18,820  - 

     3,200,000  3,200,000  809,194 809,009 -  -  809,194 809,009  18,820  - 

กิจการที่ควบคุมรวมกัน                     

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

     640,000  640,000  240,000 240,000 -  -  240,000 240,000  -  - 

รวม     3,840,000  3,840,000  1,049,194 1,049,009 -  -  1,049,194 1,049,009  18,820  - 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
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8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณและสินทรัพยภายใตสัญญาเชา 
 

การซ้ือ จําหนาย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณและสินทรัพยภายใตสัญญาเชาระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันท่ี 31 มีนาคม 2552 และ 2551 มีดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552 2551 2552 2551 
 (พันบาท) 
ราคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 1 มกราคม 13,795,886 9,391,179 3,063,924 1,417,989 
การซ้ือและการโอนเขา - ราคาทุน 566,973 606,803 360,764 160,494 
การจําหนายและการโอนออก -     
   ราคาตามบัญชีสุทธิ (6,179) (9,192) (1,152) (1,108) 
คาเสื่อมราคา (215,915) (188,635) (9,891) (16,891) 
คาเสื่อมราคาของสวนเกินทุนจาก     
   การตีราคาสินทรัพย (31,207) (15,310) (16) (8,517) 

ราคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 14,109,558 9,784,845 3,413,629 1,551,967 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
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9 หุนกู  
 

   งบการเงินรวม / 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อัตรา       
 ดอกเบ้ีย  ครบกําหนด  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 (รอยละ)  ชําระ  2552  2551 
    (พันบาท) 
ครั้งท่ี 1/2549 6.13  20 กุมภาพันธ 2552  -  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 
     2,500,000  2,800,000 
หัก คาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญชี  (456)  (984)

สุทธ ิ  2,499,544  2,799,016
หัก หุนกูท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป  (2,499,544)  (2,799,016) 

หุนกูที่ถึงกําหนดชําระเกินกวาหน่ึงป  -  - 
 

หุนกูเหลาน้ีเปนหุนกูชนิดระบุช่ือ ประเภทไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน 
 

หุนกูเหลาน้ีมีขอจํากัดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการรักษาอัตราสวนทางการเงิน การจายเงินปนผล การลดทุนชําระ
แลว การจํานํา การจํานองสินทรัพยและการจําหนายสินทรัพยท่ีประกอบธุรกิจท่ีสําคัญ 
 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
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10 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 

กลุมบริษัทนําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานโดยแสดงสวนงานธุรกิจเปนรูปแบบหลักในการ
รายงาน โดยพิจารณาจากโครงสรางการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุมบริษัทเปนเกณฑใน
การกําหนดสวนงาน 
 

สวนงานธุรกิจ 
 

กลุมบริษัทเสนอสวนงานธุรกิจท่ีสําคัญ ดังน้ี 
 

สวนงาน 1  สวนงานโรงแรม 
สวนงาน 2   สวนงานการขายอาหารและไอศกรีม 
 

รายไดและผลการดําเนินงานจากสวนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี         
31 มีนาคม 2552 มีดังน้ี 
 

 จําแนกตามประเภทธุรกิจ 
   สวนงานการ       
 สวนงาน  ขายอาหาร    รายการตัด   
 โรงแรม  และไอศกรีม  รวม  บัญชี  สุทธิ 
 (ลานบาท) 
รายได 1,010 1,117 2,127 (19) 2,108 
กําไรสุทธิ 140 14 154 (29) 125 

 

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 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
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11 กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 
 

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐานสําหรับแตละงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 และ 2551 คํานวณจากกําไร
สําหรับงวดท่ีเปนสวนของผูถือหุนของบริษัทและจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวระหวางงวดโดยแสดง
การคํานวณดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552 2551 2552 2551 
 (ลานบาท / ลานหุน) 
กําไรที่เปนสวนของผูถือหุนของบริษัท 125 271 61 130 

จํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว 1,350 1,350 1,350 1,350 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.09 0.20  0.05  0.10 
 

12 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังตอไปนี้ ไมมีผลกระทบตองบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 
 

วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับสิทธิการเชา 
 

ในระหวางป/2551/สภาวิชาชีพบัญชีไดออกแนวปฏิบัติสําหรับการบันทึกบัญชีสิทธิการเชา แนวปฏิบัติฉบับ
ดังกลาวกําหนดใหแสดงสิทธิการเชาท่ีไมถือเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในราคาทุน 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทยอยแหงหน่ึงไดเปลี่ยนวิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรับรายการดังกลาวขางตน จาก
การเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติทางบัญชีนี้ ทําใหตองมีการปรับปรุงงบการเงินของบริษัทยอยยอนหลัง และงบการเงิน
รวมสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 ท่ีนําไปแสดงในงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 เพื่อการเปรียบเทียบจึงไดรับการปรับปรุงใหม ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบาย
การบัญชีดังกลาวทําใหบัญชีสิทธิการเชา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2551 ลดลง 26 ลานบาท และยอดคงเหลือของการตี
ราคาและกําไรสะสม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2551 ลดลงเปนจํานวน 14 ลานบาท และ 12 ลานบาท ตามลําดับ 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
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13 ภาระผูกพันที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2552  2551  2552  2551 
 (พันบาท) 

ภาระผูกพันดานรายจายฝายทนุ        

สัญญาท่ียังไมไดรับรู       
ท่ีดิน 34,300  34,300  34,300  34,300 
การกอสรางโรงแรม 1,404,861  1,791,636  762,775  1,047,381 

รวม 1,439,161  1,825,936  797,075  1,081,681 
    

ภาระผูกพันจากสัญญาเชาดําเนินงานและคาบริการ      

ภายในหน่ึงป 86,864  96,339  -  - 
หลังจากหน่ึงปแตไมเกินหาป 61,846  72,551  -  - 
หลังจากหาป 4,440  4,240  -  - 

รวม 153,150  173,130  -  - 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
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14 เหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุล 
 

การออกและการเสนอขายหุนกู 
 

ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันท่ี-25-มีนาคม-2552-ผูถือหุนมีมติอนุมัติการออกและเสนอขาย
หุนกูในวงเงินไมเกิน 5,000 ลานบาท 
 

การเสนอจายเงินปนผล 
 

ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันท่ี-23-เมษายน-2552-ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไร
เปนเงินปนผล ในอัตราหุนละ 0.10 บาท ตอหุน เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 135.0 ลานบาท 
 

การขายสินทรัพยบางสวนของบริษัทยอย 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอยแหงหน่ึงเม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2552 คณะกรรมการมีมติอนุมัติให
บริษัทยอยดําเนินการขายทรัพยสินบางสวนภายใตเครื่องหมายการคา พิซซา ฮัท ใหกับบริษัทในประเทศแหง
หนึ่ง ในราคาขายตามสัญญาท่ีตกลงรวมกัน 
 

เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2552 บริษัทยอยไดทําสัญญาซ้ือขายทรัพยสินขางตนกับบริษัทในประเทศแหงหน่ึงซ่ึงทํา
ใหเกิดขาดทุนจากการขายจํานวน/3.6/ลานบาท โดยทรัพยสินดังกลาวไดสงมอบใหคูสัญญาแลวในวันท่ี 30 
เมษายน 2552   
 

 
 


