
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 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 สํารองการคํ้าประกัน 
11 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
12 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพื้นฐาน 
13 เงินปนผล 
14 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
15 ภาระผูกพันท่ีมีกับบุคคลหรือกจิการท่ีไมเกี่ยวของกัน 
16 การจัดประเภทบัญชีใหม 
 
 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 

งบการเงินระหวางกาลน้ีไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากกรรมการเมื่อวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2552 
 

1 ขอมูลทั่วไป 
 

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยูจด
ทะเบียนต้ังอยูเลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเม่ือเดือนมกราคม 2533 
 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับโรงแรม รายละเอียดของบริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุมรวมกัน ณ วันท่ี  
30 กันยายน 2552 และ 31 ธันวาคม 2551 มีดังน้ี 
 

     บริษัทถือหุนรอยละ 
   ประเทศที ่  30 กนัยายน  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 เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเมนท จํากดั 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

และรับบริหารโรงแรม 
 ประเทศไทย  100.0 100.0 

บริษัท เอส. พ.ี เรียลตี้ ลันตา บชี จํากัด ยังไมไดประกอบกิจการ ประเทศไทย  100.0 - 
บริษัท เอส. พ.ี เรียลตี้ หาดฝร่ัง รีสอรท จํากัด ยังไมไดประกอบกิจการ ประเทศไทย  100.0 - 
บริษัท เอส. พ.ี เรียลตี้ พัทยา บีช จํากัด ยังไมไดประกอบกิจการ ประเทศไทย  100.0 - 
       
เงินลงทุนในกองทุนรวม       
กองทุนรวมไทยพัฒนา 2 ลงทุนใน  ประเทศไทย  23.83 23.83 
 อสังหาริมทรัพย      
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     บริษัทถือหุนรอยละ 
   ประเทศที ่  30 กนัยายน  31 ธันวาคม  
 ประเภทธุรกิจ  กิจการจัดตั้ง  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 
 

*โดยการถือหุนทางตรงและทางออม 
 

2 เกณฑการจัดทาํงบการเงิน 
 

งบการเงินระหวางกาลนี้นําเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานเพ่ือใชในประเทศไทย และจัดทําเปนภาษาไทย  
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย 
 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนในรูปแบบยอและตามมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง  
งบการเงินระหวางกาล (ฉบับ 41 เดิม) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพ
บัญชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของและตามหลักการบัญชี
ท่ีรับรองท่ัวไปของประเทศไทย 
 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 โดย
เนนการใหขอมูลท่ีเปนกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหมๆ เพื่อไมใหซ้ําซอนกับขอมูลท่ีไดเคยนําเสนอ
รายงานไปแลว ดังน้ันการอานงบการเงินระหวางกาลน้ีจึงควรอานควบคูกับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  
31 ธันวาคม 2551 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
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งบการเงินระหวางกาลนี้แสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท และมีการปดเศษเพ่ือใหแสดงเปนหลักพันบาท เวนแตท่ี
ระบุไวเปนอยางอื่น 
 

เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2552  สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศฉบับท่ี 12/2552 ระบุใหจัดเลขฉบับมาตรฐานการ
บัญชีของไทยใหมใหตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ 
 

กลุมบริษัทไดใชมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหมตลอดจนแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีในระหวางป 2551 และ 2552 ตอไปนี้ ซึ่งมีผลบังคับสําหรับงบการเงินท่ีมี
รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2552 เปนตนไป 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย (ฉบับ 36 เดิม) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการ
ดําเนินงานท่ียกเลิก (ฉบับ 54 เดิม) 

แมบทการบัญชีเพ่ือจัดทําและนําเสนองบการเงิน (ปรับปรุง 2550) (มีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 26 มิถุนายน 2552) 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกบัญชีสิทธิการเชา (มีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 26 มิถุนายน 2552) 
 

การใชมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงตลอดจนแนวปฏิบัติทางการบัญชี
เหลาน้ี ไมมีผลกระทบท่ีเปนสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

กลุมบริษัทไดใชนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและวิธีการคํานวณในงบการเงินระหวางกาลสําหรับงวดสามเดือนและ
เกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552 เชนเดียวกับท่ีใชสําหรับการจัดทํางบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  
31 ธันวาคม 2551 ยกเวนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 14 (ข) 
 

3 การดําเนินงานที่เปนไปตามฤดูกาล 
 

กลุมบริษัทไมไดถูกกระทบจากปจจัยท่ีมีลักษณะเปนวัฏจักรหรือเปนไปตามฤดูกาลท่ีสําคัญในระหวางป 
 

4 รายการที่เกิดขึน้และยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่วของกัน 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันไดแกบุคคลหรือกิจการตางๆ ท่ีมีความเก่ียวของกับกลุมบริษัทและบริษัทโดยการ
เปนผูถือหุน หรือมีผูถือหุนรวมกัน หรือมีกรรมการรวมกัน  รายการท่ีมีข้ึนกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันได
กําหนดข้ึนโดยใชราคาตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
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ความสัมพันธท่ีกลุมบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันซึ่งมีการควบคุม หรือควบคุมรวมกันในบริษัท หรือ
เปนกิจการท่ีบริษัทควบคุม หรือควบคุมรวมกัน หรือเปนบุคคลหรือกิจการท่ีมีรายการบัญชีกับกลุมบริษัทมีดังน้ี 
 

 

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแตละประเภทอธิบายไดดังตอไปนี้ 
 

รายการ นโยบายการกําหนดราคา 
ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจาย อิงตามอัตราดอกเบ้ียธนาคาร 
รายไดในการบริหารจัดการ ตามสัญญาท่ีตกลงรวมกัน 
คาบริหารจัดการ ตามสัญญาท่ีตกลงรวมกัน 
คาเชารับและคาเชาจาย ราคาตลาดและตามสัญญาท่ีตกลงรวมกัน 
รายไดคาเชาพ้ืนท่ี ราคาตลาด 
คาไฟฟา ราคาตลาด 
 

ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง 
/ สัญชาติ 

ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัท โรงแรมกะรน ภูเก็ต จํากัด ไทย เปนกิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทถือหุนทางตรงและ 
   ทางออมรวมรอยละ 50  

บริษัท โรงแรมกะตะ ภูเก็ต จํากัด ไทย เปนกิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทถือหุนรอยละ 50  
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ไทย เปนบริษัทรวม บริษัทถือหุนรอยละ 25 
 โรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา   
กองทุนรวมไทยพัฒนา 2 ไทย เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนทางตรงและทางออม 

   รวมรอยละ 23.92 
กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 ไทย เปนกิจการที่เก่ียวของกัน 
Regent Maldives Pvt. Ltd. มัลดีฟส เปนบริษัทรวม บริษัทถือหุนรอยละ 25 
บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด ไทย เปนกิจการที่เก่ียวของกัน มีผูถือหุนและกรรมการรวมกัน 
บริษัท หางเซ็นทรัลดีพารทเมนทสโตร จํากัด ไทย เปนกิจการที่เก่ียวของกัน มีผูถือหุนและกรรมการรวมกัน 
บริษัท เซ็นทรัลอินเตอรพัฒนา จํากัด ไทย เปนกิจการที่เก่ียวของกัน มีผูถือหุนและกรรมการรวมกัน 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ไทย เปนกิจการที่เก่ียวของกัน มีผูถือหุนและกรรมการรวมกัน 
บริษัท เพาเวอรบาย จํากัด ไทย เปนกิจการที่เก่ียวของกัน มีผูถือหุนและกรรมการรวมกัน 
บริษัท เซ็นทรัลเวิลด จํากัด ไทย เปนกิจการที่เก่ียวของกัน มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท เอเอพีซี (ประเทศไทย) จํากัด ไทย เปนกิจการที่เก่ียวของกัน เปนผูถือหุนของบริษัทยอย 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายการท่ีสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับแตละงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552 และ 
2551 สรุปไดดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวันที่ 30 กันยายน 2552  2551  2552  2551 
 (พันบาท) 
บริษัทยอย     

คาเชารับ - - 1,185 1,185
ดอกเบ้ียรับ - - 23,128 49,208
รายไดในการบริหารจัดการ - - 35,608 30,070
ดอกเบ้ียจาย - - 13,681 9,970
คาใชจายอื่น - - 462 664 
คาเชาจาย - - 29,452 29,287 
     

กิจการที่ควบคุมรวมกัน     

รายไดในการบริหารจัดการ 2,130 1,929 2,130 1,929
ดอกเบ้ียรับ 620 620 620 620
รายไดอื่น 769 762 - - 
        

บริษัทรวม     

คาเชาจาย 60,000 3,306 - - 
ขาดทุนจากสํารองการคํ้าประกัน 156,000 78,740 78,270 78,740
เงินปนผลรับ 13,903 - 13,903 - 
ดอกเบ้ียรับ 1,339 - - - 
     

กิจการอื่นที่เกีย่วของกัน     

คาเชารับ 3,569 3,569 - - 
รายไดในการบริหารจัดการ 2,025 - 2,025  - 
รายไดอื่น 6,287 4,940 - - 
คาเชาจาย 19,139 4,643 15,202 2,205

คาไฟฟา 10,190 10,365 10,190 10,365
คาบริหารจัดการ 7,231 6,356 1,152 1,475



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552  2551  2552  2551 
 (พันบาท) 
บริษัทยอย     
คาเชารับ - - 3,555 3,555 
ดอกเบ้ียรับ - - 116,717 129,446 
รายไดในการบริหารจัดการ - - 107,320 88,412 
ดอกเบ้ียจาย - - 46,930 31,486 
คาใชจายอื่น - - 1,372 1,489 
คาเชาจาย - - 88,316 87,553 
     

กิจการที่ควบคุมรวมกัน     
รายไดในการบริหารจัดการ 17,637 19,927 17,637 19,927 
ดอกเบ้ียรับ 1,840 2,007 1,840 2,007 
รายไดอื่น 1,899 1,828 - - 
     

บริษัทรวม     
คาเชาจาย 187,500 3,306 - - 
ขาดทุนจากสํารองการคํ้าประกัน 156,000 78,740 78,270 78,740

เงินปนผลรับ 46,640 - 46,640 - 
ดอกเบ้ียรับ 3,693 - - - 
     

กิจการอื่นที่เกีย่วของกัน     
คาเชารับ 10,709 10,709 - - 
รายไดคาเชาพ้ืนท่ี 11,767 12,848 11,767 12,848 
รายไดในการบริหารจัดการ 3,757 - 3,757 - 
รายไดอื่น 17,557 15,230 - - 
คาเชาจาย 38,123 14,447 26,311 7,134 
คาไฟฟา 32,588 31,477 32,588 31,477 
คาบริหารจัดการ 25,300 27,204 3,700 5,039 
จายคาสิทธิการเชา 87,143 - 87,143 - 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลอืกบักิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 และ 31 ธันวาคม 2551 มีดังน้ี 
 

ลูกหน้ีกิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2552  2551  2552  2551 

 (พันบาท) 
บริษัทยอย - - 58,279 40,584 
กิจการอื่นท่ีเกี่ยวของกัน 23,255 15,275 7,176 10,134 

รวม 23,255 15,275 65,455 50,718 
 

เงินใหกูยืมแกกจิการที่เกี่ยวของกัน  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อัตราดอกเบี้ย 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2552 2551 2552  2551  2552  2551 
 (รอยละตอป) (พันบาท) 

เงินใหกูยืมระยะสั้น          

บริษัทยอย          
บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบยรีสอรท จํากัด 4.75 5.25 -  -  222,400  222,400 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด 4.75 5.25 -  -  319,300  3,475,000 
บริษัท เซ็นทาราอินเตอรเนช่ันแนล          
   แมนเนจเมนท จํากัด 4.75 5.25 -  -  217,000  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 52,012  10,442  -  - 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 93,012 51,442  799,700  3,889,400 
       

เงินใหกูยืมระยะยาว          

บริษัทยอย          
บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบยรีสอรท จํากัด 4.75 5.25 -  -  410,600  372,600 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด 4.75 5.25 -  -  930,700  - 
บริษัท ทริปเปลไนน เดคคอร จํากัด - - -  -  81,176  81,176 
บริษัทรวม          
Regent Maldives Pvt. Ltd. 10.0 10.0 40,106  41,766  -  - 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 40,106  41,766  1,422,476  453,776 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี-30-กันยายน 2552
และ 2551 มีดังน้ี 
 

เงินใหกูยืมแกกจิการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552  2551  2552  2551 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย     
ณ วันท่ี 1 มกราคม - - 4,302,176 2,868,176
เพิ่มข้ึน - - 568,000 1,355,500 
ลดลง - - (2,689,000) (207,500) 

ณ วันที่ 30 กันยายน - - 2,181,176 4,016,176 
     

กิจการที่ควบคุมรวมกัน     
ณ วันท่ี 1 มกราคม 41,000 5,000 41,000 5,000
เพิ่มข้ึน - 65,000 - 65,000 
ลดลง - (29,000) - (29,000) 

ณ วันที่ 30 กันยายน 41,000 41,000 41,000 41,000 
     

บริษัทรวม     
ณ วันท่ี 1 มกราคม 52,208 -  -  - 
เพิ่มข้ึน 42,149 - - - 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไมเกิดข้ึนจรงิ (2,239) - - - 

ณ วันที่ 30 กันยายน 92,118 - - - 
     

รวมเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกีย่วของกัน     
ณ วันท่ี 1 มกราคม 93,208 5,000 4,343,176 2,873,176 
เพิ่มข้ึน 42,149 65,000 568,000 1,420,500 
ลดลง - (29,000) (2,689,000) (236,500) 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไมเกิดข้ึนจรงิ (2,239) - - - 

ณ วันที่ 30 กันยายน 133,118 41,000 2,222,176 4,057,176 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เจาหน้ีกิจการทีเ่กี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2552  2551  2552  2551 

 (พันบาท) 
บริษัทยอย - - 27,780 73,784 
กิจการอื่นท่ีเกี่ยวของกัน 6,931 2,101 - 11 
รวม 6,931 2,101 27,780 73,795 
 

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของกัน  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อัตราดอกเบ้ีย 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2552 2551 2552  2551  2552  2551 
 (รอยละตอป) (พันบาท) 

บริษัทยอย          
บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด 4.75 5.25 -  -  768,000  1,103,500 
บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จํากัด 4.75 5.25 -  -  16,500  25,500 
บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด   3.00 3.50 -  -  65,000  95,000 
บริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเมนท จํากัด 4.75 5.25 -  -  320,000  299,000 

รวม   -  -  1,169,500  1,523,000 
 

รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี  
30 กันยายน 2552 และ 2551 มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 

 (พันบาท) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม - - 1,523,000 820,500 
เพิ่มข้ึน - - 336,000 1,441,500 
ลดลง - - (689,500) (700,000) 
ณ วันที่ 30 กันยายน - - 1,169,500 1,562,000 
 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
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สํารองการค้ําประกัน 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2552  2551  2552  2551 
 (พันบาท) 
สํารองการคํ้าประกันระยะสั้น 88,930 14,200 44,620 7,12
สํารองการคํ้าประกันระยะยาว 106,874 64,540 53,616 32,37
รวม 195,804 78,740 98,236 39,50
 

หน้ีสินภายใตสัญญาขายฝาก 
 

ยอดคงเหลอืกบักองทุนรวมไทยพัฒนา 2 แสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจายชําระไดดังน้ี 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 2552  31 ธันวาคม 2551 
   คาใชจาย      คาใชจาย   
 ยอดคงเหลือ  รอตัดบัญช ี  สุทธิ  ยอดคงเหลือ  รอตัดบัญช ี  สุทธิ 
 (พันบาท) 
ภายในระยะเวลาหนึ่งป 81,500  (5,661)  75,839  81,500  (5,661)  75,839
หลังจากหนึ่งปแตไมเกินหาป 285,250  (18,259)  266,991  366,750  (22,505)  344,245

รวม 366,750  (23,920)  342,830  448,250  (28,166)  420,084
 

สัญญาเชาระยะยาว 
 

ในป 2552 บริษัททําสัญญาเชาชวงทรัพยสิน ซึ่งประกอบดวย อาคารโรงแรมโซฟเทลเซ็นทาราแกรนด กรุงเทพฯ 
(เดิมช่ือ โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา ลาดพราว) และสวนปรับปรุงอาคารโรงแรม พรอมท้ังทรัพยสินครุภัณฑ กับบริษัท 
เซ็นทรัลอินเตอรพัฒนา จํากัด (“ผูใหเชาชวง”) เปนระยะเวลา-20-ป และจะส้ินสุดลงในวันท่ี-18-ธันวาคม-2571 
บริษัทจะตองจายคาผลประโยชนตอบแทนการไดสิทธิเชาชวงและคาเชาสําหรับการเชาชวงสินทรัพยรายปใหแก
ผูใหเชาชวงตลอดอายุสัญญาเชาเปนจํานวนเงินรวม 2,556 ลานบาท ซึ่งบันทึกเปนสิทธิการเชาในงบดุล นอกจากน้ี 
บริษัทจะตองจายคาเชาครุภัณฑใหแกผูใหเชาชวงตลอดอายุสัญญาเชาเปนจํานวนเงินรวม-31-ลานบาท โดยบริษัท
บันทึกคาเชาครุภัณฑเปนสินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงิน 
 

ทรัพยสินท่ีเชาท่ีบริษัทไดดําเนินการบูรณะพัฒนา ปรับปรุงหรือกอสราง แกไข ดัดแปลง ตอเติม ซอมแซมหรือสราง
ทดแทนทรัพยสินเดิมตามสัญญาน้ี ใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของการรถไฟแหงประเทศไทย (“ผูใหเชา”) ทันทีท่ีมีการ
ดําเนินการดังกลาวแลวเสร็จ นอกจากนี้ บริษัทตองสงมอบครุภัณฑท่ีเชาตามรายการในสัญญาเชาใหแกผูใหเชาเม่ือ
สิ้นสุดสัญญาเชาตามสภาพตามสมควรและอายุการใชงานในขณะน้ัน 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
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บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) มีสัญญาเชาและบริการระยะยาวกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกันเปน
เวลา-3---30-ป จนถึงป 2569 ตามเง่ือนไขของสัญญา CRG จะตองจายคาเชาและบริการเปนยอดคงท่ีรายเดือน หรือ
คิดเปนรอยละของยอดขาย ดังน้ี 

 งบการเงินรวม 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2552  2551 
 (พันบาท) 

ภาระผูกพันจากสัญญาเชาดําเนินงาน    

ภายในหน่ึงป 254,517  267,683 
หลังจากหน่ึงปแตไมเกินหาป 205,119  227,945 
หลังจากหาป 18,308  18,162 

รวม 477,944  513,790 
 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีภาระคํ้าประกันตามสัญญาระหวางกิจการท่ีเกี่ยวของ
กัน ดังน้ี 
 

- ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 บริษัทไดคํ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร วงเงินการขอเปดเลตเตอรออฟเครดิต 
และการคํ้าประกันอื่นของบริษัทยอยบางแหงตอธนาคารในประเทศหลายแหงเปนจํานวนเงินรวม 103 ลานบาท 
(31 ธันวาคม 2551: 103 ลานบาท) 

 

- บริษัทไดคํ้าประกันการชําระหน้ีของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด (“CWH”) กับสถาบันการเงินแหงหน่ึง
ในวงเงินคํ้าประกันไมนอยกวา 2,350 ลานบาท ท้ังน้ี หากวา CWH มีหนี้เงินกูตามสัญญาคางชําระไมเกิน 1,000 
ลานบาท และไมไดตกเปนผูผิดนัดตามสัญญาน้ี CWH มีสิทธิขอยกเลิกภาระคํ้าประกันดังกลาวได  

 

ในเดือนมิถุนายน 2552 CWH ไดเบิกเงินกูเต็มจํานวน ท้ังหมด 2,300 ลานบาทแลว 
 

- บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด มีภาระผูกพันตอสถาบันการเงินเกี่ยวกับการคํ้าประกันวงเงินเบิกเกิน
บัญชีธนาคารและวงเงินกูยืมระยะยาวของบริษัทยอยแหงหน่ึง เปนจํานวนเงินรวม 40 ลานบาท  

 

- บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด มีภาระผูกพันตอสถาบันการเงินเกี่ยวกับการคํ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคารของบริษัทยอยแหงหน่ึง เปนจํานวนเงิน 15 ลานบาท 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
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5 ลูกหน้ีการคา 
 

การวิเคราะหอายุของลูกหนี้การคา มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2552  2551  2552  2551 

 (พันบาท) 
ยังไมครบกําหนดชําระ 150,443  173,344  43,884  29,200 
เกินวันครบกําหนดชําระ:        
 นอยกวา 3 เดือน 61,399  74,073  2,514  15,802 
 3 - 6 เดือน 6,615  13,565  1,336  4,447 
 6 - 12 เดือน 2,110  5,741  1,205  3,690 
 มากกวา 12 เดือน 4,931  5,763  605  899 

 225,498  272,486  49,544  54,038 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (4,962)  (5,249)  (432) (389) 

รวม 220,536  267,237  49,112 53,649 
 

 2552  2551  2552  2551 
 (พันบาท) 
หนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 
 (กลับรายการ) สําหรับ 

      

- งวดสามเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 76  43  - - 

- งวดเกาเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน (287)  4,012  43 - 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
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6 เงินลงทุนในบริษัทยอย กองทนุรวม และกิจการที่ควบคุมรวมกัน 
 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     2552  2551 
 (พันบาท) 
บริษัทยอย        

ณ วันท่ี 1 มกราคม     3,980,205  4,171,909 
ซื้อเงินลงทุน     -  1,250 
เจาหน้ีคาหุน     23,375  - 
รับคืนมูลคาหนวยลงทุนในกองทุนรวม     (19,420)  (202,954) 

ณ วันที่ 30 กันยายน     3,984,160  3,970,205 
 

เมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2552 บริษัทไดลงทุนในบริษัท เอส. พี. เรียลต้ี หาดฝรั่ง รีสอรท จํากัด จํานวน 885,000 หุน ซึ่ง
มีมูลคาท่ีตราไว 100 บาท ตอหุน (เรียกชําระแลว 25 บาท ตอหุน) จํานวนรวมท้ังส้ิน 22,125,000 บาท โดยถือ
สัดสวนจํานวนรอยละ 100.00 
 

เมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2552 บริษัทไดลงทุนในบริษัท เอส. พี. เรียลต้ี พัทยา บีช จํากัด จํานวน 10,000 หุน ซึ่งมีมูลคา
ท่ีตราไว 100 บาท ตอหุน (เรียกชําระเต็มมูลคา) จํานวนรวมท้ังส้ิน 1,000,000 บาท โดยถือสัดสวนจํานวนรอยละ 
100.00 
 

เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2552 บริษัทไดลงทุนในบริษัท เอส. พี. เรียลต้ี ลันตา บีช จํากัด จํานวน 10,000 หุน ซึ่งมีมูลคา
ท่ีตราไว 100 บาท ตอหุน (เรียกชําระแลว 25 บาท ตอหุน) จาํนวนรวมท้ังส้ิน 250,000 บาท โดยถือสัดสวนจํานวน
รอยละ 100.00 
 
 
 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย   
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และ 31 ธันวาคม 2551 และเงินปนผลรับสําหรับแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 มีดังนี้ 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดสวน          เงินปนผลรับสําหรับ 
 ความเปนเจาของ  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  คาเผื่อการดอยคา  ราคาทุน  - สุทธิ  เกาเดือนสิ้นสุดวนัที ่
 30 31  30  31  30  31  30  31  30  31  30  30 
 กันยายน ธันวาคม  กันยายน  ธันวาคม  กันยายน  ธันวาคม  กันยายน  ธันวาคม  กันยายน  ธันวาคม  กันยายน  กันยายน 
 2552 2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551 

 (รอยละ)  (พันบาท) 

บริษัทยอย                       

บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด 100.0 100.0  250,000  250,000  394,383  394,383  -  -  394,383  394,383  -  37,500 
บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จํากดั 100.0 100.0  150,000  150,000  189,000  189,000  -  -  189,000  189,000  9,000  - 
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 จํากัด 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  94,648  100,564 
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  30,000  70,000 
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                       



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย   
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดสวน          เงินปนผลรับสําหรับ 
 ความเปนเจาของ  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  คาเผื่อการดอยคา  ราคาทุน - สุทธิ  เกาเดือนสิ้นสุดวนัที ่
 30 31  30  31  30  31  30  31  30  31  30  30 
 กันยายน ธันวาคม  กันยายน  ธันวาคม  กันยายน  ธันวาคม  กันยายน  ธันวาคม  กันยายน  ธันวาคม  กันยายน  กันยายน 
 2552 2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551 

 (รอยละ)  (พันบาท) 

บริษัทยอย (ตอ)                       

บริษัท เอส. พ.ี เรียลตี้ ลันตา บชี จํากัด 100.00 -  250  -  250  -  -  -  250  -  -  - 
บริษัท เอส. พ.ี เรียลตี้ หาดฝรั่ง รีสอรท จํากัด 100.00 -  22,125  -  22,125  -  -  -  22,125  -  -  - 
บริษัท เอส. พ.ี เรียลตี้ พัทยา บีช จํากัด 100.00 -  1,000  -  1,000  -  -  -  1,000  -  -  - 

    3,859,875  3,836,500  4,106,770  4,083,395  (210,000)  (210,000)  3,896,770  3,873,395  133,648  208,064 

กองทุนรวม                       

กองทุนรวมไทยพัฒนา 1 - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  127,907 
กองทุนรวมไทยพัฒนา 2 23.83 23.83  815,000  815,000  87,390  106,810  -  -  87,390  106,810  91,116  84,286 
    815,000  815,000  87,390  106,810  -  -  87,390  106,810  91,116  212,193 

รวม    4,674,875  4,651,500  4,194,160  4,190,205  (210,000)  (210,000)  3,984,160  3,980,205  224,764  420,257 
 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 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        
   ตามวิธีสวนไดเสีย 141,928  2,395  -  - 
ซื้อเงินลงทุน 18,128  800,001  1,094  800,001 
เงินปนผลรับ (46,640)  -  -  - 

ณ วันที่ 30 กันยายน 1,201,074  960,684  1,050,103  1,040,001 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย   
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษัทรวม และกิจการที่ควบคุมรวมกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และ 31 ธันวาคม 2551 และเงินปนผลรับสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 มี
ดังนี้ 
   งบการเงินรวม 
 สัดสวนความเปน              เงินปนผลรับสําหรับ 
 เจาของ  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย  เกาเดือนสิ้นสุดวนัที ่

 30  31   30   31   30   31   30   31   30   30  

 กันยายน  ธันวาคม  กันยายน  ธันวาคม  กันยายน  ธันวาคม  กันยายน  ธันวาคม  กันยายน  กันยายน 

 2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551 

 (รอยละ)  (พันบาท) 

บริษัทรวม                    
กองทุนรวมสิทธิการเชา 25.3  25.3  3,200,000  3,200,000  810,103  809,009  937,880  835,485  46,640  -  
   อสังหาริมทรัพยโรงแรมและ                    
   รีสอรทในเครือเซ็นทารา                    
Regent Maldives Pvt. Ltd. 25.0  25.0  484,935  415,773  120,985  103,950  117,748  102,986  -  - 
     3,684,935  3,615,773  931,088  912,959  1,055,628  938,471  46,640  - 

กิจการที่ควบคุมรวมกัน                  

บริษัท โรงแรมกะรนภูเก็ต จํากัด 50.0  50.0  520,000  520,000  260,000  260,000  85,462  87,249  -  - 
บริษัท โรงแรมกะตะภูเก็ต จํากัด 50.0  50.0  120,000  120,000  60,000  60,000  59,984  61,938  -  - 

     640,000  640,000  320,000  320,000  145,446  149,187  -  - 

รวม     4,324,935  4,255,773  1,251,088  1,232,959  1,201,074  1,087,658  46,640  -  



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย   
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
          เงินปนผลรับสําหรับ 

 สัดสวนความเปนเจาของ ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  การดอยคา  ราคาทุน - สุทธิ  เกาเดือนสิ้นสุดวนัที ่

 30  31  30  31   30  31   30  31   30  31   30  30 

 กันยายน  ธันวาคม  กันยายน  ธันวาคม  กันยายน  ธันวาคม  กันยายน  ธันวาคม  กันยายน  ธันวาคม  กันยายน  กันยายน 

 2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551 

 (รอยละ)  (พันบาท) 

บริษัทรวม                        

กองทุนรวมสิทธิการเชา 25.3  25.3  3,200,000 3,200,000  810,103  809,009  -  -  810,103  809,009 46,640  - 
   อสังหาริมทรัพยโรงแรมและ                      
   รีสอรทในเครือเซ็นทารา                      

     3,200,000 3,200,000  810,103  809,009  -  -  810,103  809,009 46,640  - 

กิจการที่ควบคุมรวมกัน                      

บริษัท โรงแรมกะรนภูเก็ต จํากัด 34.6  34.6  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  1,050,103  1,049,009  -  -  1,050,103  1,049,009 46,640  - 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
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8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณและสินทรัพยภายใตสัญญาเชา 
 

การซ้ือ จําหนาย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณและสินทรัพยภายใตสัญญาเชาระหวางงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 
30 กันยายน 2552 และ 2551 มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 2552  2551 
 การซื้อและ 

การโอนเขา -
ราคาทุน 

 การจําหนาย 
และการโอน

ออก - ราคาตาม
บัญชีสุทธิ 

 การซื้อและ 
การโอนเขา -
ราคาทุน 

 การจําหนาย 
และการโอน

ออก - ราคาตาม
บัญชีสุทธิ 

 (พันบาท) 
สวนปรับปรุงท่ีดิน 1,149  -  25,087  7,034 
อาคารและสวนปรับปรุง 582,769  31,753  640,661  12,336 
เครื่องจักรและอุปกรณ 115,454  9,739  471,510  35,186 
เครื่องตกแตง ติดต้ังและเครื่องใช 124,895  10,217  118,742  30,826 
เครื่องใชในการดําเนินงานกิจการโรงแรม 53,915  13,529  50,434  32,873 
สวนปรับปรุงสัญญาเชา 2,647  -  2,431  - 
ยานพาหนะ 11,019  333  5,049  637 
งานระหวางกอสราง 1,580,278  589,724  1,926,968  947,100 
สินทรัพยภายใตสัญญาเชา 57,511  400  -  - 

รวม 2,529,637  655,695  3,240,882  1,065,992 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอยแหงหน่ึงเม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2552 คณะกรรมการมีมติอนุมัติใหบริษัท
ยอยดําเนินการขายทรัพยสินบางสวนภายใตเครื่องหมายการคา พิซซา ฮัท ใหกับบริษัทในประเทศแหงหน่ึง ในราคา
ขายตามสัญญาท่ีตกลงรวมกัน 
 

เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2552 บริษัทยอยไดทําสัญญาซ้ือขายทรัพยสินขางตนกับบริษัทในประเทศแหงหน่ึงซ่ึงทําให
เกิดขาดทุนจากการขายจํานวน/2.2 ลานบาท โดยทรัพยสินดังกลาวไดสงมอบใหคูสัญญาแลวในวันท่ี 30 เมษายน 
2552   
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เมื่อวันท่ี 12 มิถุนายน 2552 บริษัท บี-อาร (ไทยแลนด) จํากัด (“บีอารที”) ไดยกเลิกการทําสัญญาสิทธิในการเปน 
ผูจัดจําหนายและพัฒนาสินคาในประเทศกับบริษัท บาสก้ิน-รอบบ้ินส อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด โดยใหมีผลภายใน
วันท่ี 31 ธันวาคม 2552  
 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 บีอารที ไดต้ังคาเผื่อการดอยคาสําหรับสิทธิบัตรและเครื่องหมายการคา เปนจํานวนเงิน 
23 ลานบาท โดยคาเผื่อการดอยคาดังกลาว ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 มียอดคงเหลือเปนจํานวนเดียวกัน 
 

นอกจากน้ี การยกเลิกสัญญาดังกลาวยังสงผลให ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด 
ต้ังคาเผื่อการปดสาขาสําหรับเงินมัดจํา สิทธิการเชา สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ เปนจํานวนเงิน 27 ลานบาท 
โดยคาเผื่อการปดสาขาดังกลาว ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 มียอดคงเหลือเปนจํานวนเงิน 20 ลานบาท เนื่องจาก
บริษัทยอยดังกลาวไดมีการปดสาขาบางสวนแลวในไตรมาสท่ีสามของป 2552 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551 
 การซื้อและ 

การโอนเขา -
ราคาทุน 

 การจําหนาย 
และการโอน

ออก - ราคาตาม
บัญชีสุทธิ 

 การซื้อและ 
การโอนเขา -
ราคาทุน 

 การจําหนาย 
และการโอน

ออก - ราคาตาม
บัญชีสุทธิ 

 (พันบาท) 
อาคารและสวนปรับปรุง 502,510  -  347,384  - 
เครื่องจักรและอุปกรณ 40,174  888  2,877  66 
เครื่องตกแตง ติดต้ังและเครื่องใช 80,325  1,023  5,260  1,836 
เครื่องใชในการดําเนินงานกิจการโรงแรม 44,430  2,416  904  2,948 
สวนปรับปรุงสัญญาเชา 2,647  -  2,431  - 
ยานพาหนะ 7,119  55  -  - 
งานระหวางกอสราง 1,168,295  597,127  750,617  418 

รวม 1,845,500  601,509  1,109,473  5,268 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
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9 หุนกู  
 

   งบการเงินรวม / 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อัตรา       
 ดอกเบ้ีย  ครบกําหนด  30 กันยายน  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
ครั้งท่ี 2/2550 4.22  6 มิถุนายน 2552  -  1,300,000
ครั้งท่ี 1/2552 ชุดท่ี 1 4.00  29 กรกฎาคม 2554  1,000,000  - 
ครั้งท่ี 1/2552 ชุดท่ี 2 4.55  29 กรกฎาคม 2555  600,000  - 
ครั้งท่ี 2/2552 4.45  24 กรกฎาคม 2555  1,000,000  - 
     2,600,000  2,800,000
หัก คาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญชี  (4,803)  (984) 

สุทธ ิ  2,595,197  2,799,016 
หัก หุนกูท่ีถึงกําหนดเรียกคืนภายในหน่ึงป  -  (2,799,016) 

หุนกูที่ถึงกําหนดเรียกคืนเกินกวาหน่ึงป  2,595,197  - 
 

หุนกูเหลาน้ีเปนหุนกูชนิดระบุช่ือ ประเภทไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน 
 

หุนกูเหลาน้ีมีขอจํากัดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการรักษาอัตราสวนทางการเงิน การจายเงินปนผล การลดทุนชําระแลว 
การจํานํา การจํานองสินทรัพยและการจําหนายสินทรัพยท่ีประกอบธุรกิจท่ีสําคัญ 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
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10 สํารองการค้ําประกัน 
 

สํารองการคํ้าประกันเปนการคํ้าประกันรายไดคาเชาภายใตสัญญาเชาอาคารส่ิงปลูกสรางท่ีบริษัทและบริษัทยอยแหง
หนึ่งใหแกกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา โดยมียอดคงเหลือ ณ วันท่ี  
30 กันยายน 2552 และ 31 ธันวาคม 2551 ดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2552  2551  2552  2551 
 (พันบาท) 
สํารองการคํ้าประกันระยะสั้น 88,930 14,200 44,620 7,12
สํารองการคํ้าประกันระยะยาว 106,874 64,540 53,616 32,37
รวม 195,804 78,740 98,236 39,50
 

รายการเคลื่อนไหวของสํารองการคํ้าประกันสําหรับแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552 และ 2551 มี
ดังน้ี 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552  2551  2552  2551 
 (พันบาท) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 78,740 - 39,500 - 
เพิ่มข้ึน 156,000 78,740 78,270 78,74
ใชไป (38,936) - (19,534) - 
ณ วันที่ 30 กันยายน 195,804 78,740 98,236 78,74
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
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11 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 

กลุมบริษัทนําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานโดยแสดงสวนงานธุรกิจเปนรูปแบบหลักในการรายงาน 
โดยพิจารณาจากโครงสรางการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุมบริษัทเปนเกณฑในการกําหนด
สวนงาน 
 

สวนงานธุรกิจ 
 

กลุมบริษัทเสนอสวนงานธุรกจิท่ีสําคัญ ดังน้ี 
 

สวนงาน 1  สวนงานโรงแรม 
สวนงาน 2   สวนงานการขายอาหารและไอศกรีม 
 

รายไดและผลการดําเนินงานจากสวนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวมสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 
2552 
 

   สวนงานการ       
 สวนงาน  ขายอาหาร    รายการตัด   
 โรงแรม  และไอศกรีม  รวม  บัญชี  สุทธิ 
 (ลานบาท) 
รายได 2,616 3,446 6,062 (57) 6,005 
กําไรสุทธิ (13) 80 67 (67) 0 

 

รายไดและผลการดําเนินงานจากสวนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวมสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 
2551 
 

   สวนงานการ       
 สวนงาน  ขายอาหาร    รายการตัด   
 โรงแรม  และไอศกรีม  รวม  บัญชี  สุทธิ 
 (ลานบาท) 
รายได 2,473 3,536 6,009 (64) 5,945 
กําไรสุทธิ 249 143 392 (140) 252 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
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12 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 
 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพ้ืนฐานสําหรับแตละงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552 และ 2551 
คํานวณจากกําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดท่ีเปนสวนของผูถือหุนของบริษัทและจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลว
ระหวางงวดโดยแสดงการคํานวณดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552  2551  2552  2551 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน (ลานบาท / ลานหุน) 
        

กําไร (ขาดทุน) ที่เปนสวนของผูถือหุนของบริษัท (166)  (48)  (8)  60 

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

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (0.12)  (0.04)  (0.01)  0.04 
 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  
        

กําไรที่เปนสวนของผูถือหุนของบริษัท 0  252  104  354 

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

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.00  0.19  0.08  0.26 
 

13 เงินปนผล 
 

ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัท เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2552 มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินปนผลสําหรับผล
การดําเนินงานประจําปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 แกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.10 บาท เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 
135.0 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุนในระหวางป 2552 
 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2551 ท่ีประชุมไดอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานประจําปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 เปนจํานวนเงินหุนละ 0.13 บาท ตอหุน เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 
175.5 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุนในระหวางป 2551 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
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14 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
 

(ก) วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับสิทธิการเชา 
 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังตอไปนี้ ไมมีผลกระทบตองบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 
 

ในระหวางป/2551/สภาวิชาชีพบัญชีไดออกรางแนวปฏิบัติสําหรับการบันทึกบัญชีสิทธิการเชา รางแนวปฏิบัติฉบับ
ดังกลาวกําหนดใหสิทธิการเชาท่ีไมถือเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุน 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทยอยแหงหน่ึงไดเปลี่ยนวิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรับรายการดังกลาวขางตน จากการ
เปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติทางบัญชีนี้ ทําใหตองมีการปรับปรุงงบการเงินของบริษัทยอยยอนหลัง และงบการเงินรวม
สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2551 ท่ีนําไปแสดงในงบการเงินรวมสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 
30 กันยายน 2552 เพ่ือการเปรียบเทียบจึงไดรับการปรับปรุงใหม  
 

(ข) วิธีการบันทึกรายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน 
 

ในระหวางไตรมาสท่ีสองของป 2552 กลุมบริษัทไดเปลี่ยนวิธีการบันทึกรายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานจากวิธี
เสนตรงตลอดอายุสัญญาเชาเปนเกณฑอื่นท่ีเปนระบบ กลาวคือ วิธีเสนตรงปรับดวยอัตราทบตนคงท่ีตอป เนื่องจาก
ผูบริหารเห็นวาวิธีการดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงประโยชนท่ีกลุมบริษัทไดรับตลอดอายุสัญญาเชาของสัญญา
ดังกลาวไดอยางเหมาะสมกวา กลุมบริษัทไดเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติทางบัญชีดังกลาวต้ังแตวันท่ีเริ่มตนของสัญญา
เปนตนไป  
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
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(ค) วิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรับรายการภายใตสัญญาเชาระหวางบริษัท บริษัทยอยและกองทุนรวม 
 

ในไตรมาสท่ีสามของป 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีการทําสัญญากับกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
โรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา (“กองทุนรวมสิทธิการเชาฯ”) บริษัทไดใชหลักความระมัดระวังในการจัดทํา
งบการเงิน ซึ่งรวมถึงการแสดงผลในงบกําไรขาดทุนตามความเห็นเบ้ืองตนของหนวยงานกํากับดูแลท่ีเกี่ยวของ
สําหรับวิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรับรายการภายใตสัญญาดังกลาว ซึ่งบริษัทอาจตองปรับปรุงการบันทึกรายการ
ดังกลาวในงบการเงินเมื่อไดรับความเห็นท่ีชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางบัญชีเหลาน้ีจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทไดเปลี่ยนวิธีปฏิบัติทางบัญชีและปรับปรุงแกไขการบันทึกรายการสําหรับรายการ
ดังกลาวขางตน จากท่ีงบการเงินระหวางกาลในระหวางป 2551 บริษัทไดนํางบการเงินของกองทุนรวมสิทธิการเชาฯ
มารวมในการจัดทํางบการเงินรวม เปนวิธีสวนไดเสียสําหรับเงินลงทุนในกองทุนรวมสิทธิการเชา ท้ังน้ี เพื่อให
เปนไปตามหนังสือตอบขอหารือจากสภาวิชาชีพบัญชี เรื่องวิธีการบันทึกบัญชีรายการสัญญาเชาอาคารระหวาง
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) กับกองทุนรวมสิทธิการเชาฯ และสัญญาท่ีเกี่ยวของ ลงวันท่ี 19 
กุมภาพันธ 2552 จากการเปล่ียนแปลงวิธีปฏิบัติสําหรับรายการน้ี ทําใหตองมีการปรับปรุงงบการเงินเฉพาะกิจการ
และงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2551 ยอนหลัง 
 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวขางตนมีดังน้ี 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2552  2551  2552  2551 
  (พันบาท) 

สิทธิการเชา (คาเชาจายลวงหนา)         

ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 1 มกราคม  
   กอนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี   429,729 

 
389,989 

 
- 

 
16,925 

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยลดลง  14 (ก) -  (13,682)  -  - 
กําไรสะสมลดลง  14 (ก) -  (11,852)  -  - 
คาเชาจายลดลง (เพ่ิมข้ึน) 14 (ข) 2,805  (19,370)  -  - 
กลับรายการบัญชีคาเชาคางจายกับสิทธิการเชา 14 (ข) (25,985)  -  -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม  
   หลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  406,549 

 
345,085 

 
- 

 
16,925 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2552  2551  2552  2551 
  (พันบาท) 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น         

ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 1 มกราคม  
   กอนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  1,277,210 

 
949,807 

 
362,381

 
214,573 

กลับรายการบัญชีคาเชาคางจายกับสิทธิการเชา 14 (ข) (25,985)  -  -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม  
   หลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  1,251,225 

 
949,807 

 
362,381

 
214,573 

 

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย         
ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 1 มกราคม  
   กอนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  1,964,565 

 
263,543 

 
747

 
47,779 

ผลกระทบของการเปลี่ยนวิธีปฏิบัติ 
   ทางบัญชีเกี่ยวกับสิทธิการเชา  14 (ก) - 

 
(13,682) 

 
- 

 
- 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม  
   หลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  1,964,565 

 
249,861 

 
747

 
47,779 

 

กําไรสะสม         
ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 1 มกราคม  
   กอนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  1,656,529 

 
1,544,838 

 
1,546,549 

 
1,256,377 

ผลกระทบของการเปลี่ยนวิธีปฏิบัติ 
   ทางบัญชีเกี่ยวกับสิทธิการเชา  14 (ก) - 

 
(11,852) 

 
- 

 
- 

คาเชาจายลดลง (เพ่ิมข้ึน) 14 (ข) 2,805  (19,370)  -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม  
   หลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  1,659,334 

 
1,513,616 

 
1,546,549 

 
1,256,377 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2552  2551  2552  2551 
  (พันบาท) 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุ 

   วันที่ 30 กันยายน   

 

 

 

 

 

 
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 
   กอนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  (166,170) 

 
3,935 

 
(7,682)

 
59,349 

ผลกระทบของการเปลี่ยนวิธีปฏิบัติ 
   ทางบัญชีเกี่ยวกับสิทธิการเชา  14 (ก) - 

 
179 

 
- 

 
- 

คาเชาจายเพิ่มข้ึน 14 (ข) -  (953)  -  - 
ผลกระทบของการเปลี่ยนวิธีปฏิบัติ 
   ทางบัญชีสําหรับรายการภายใตสัญญาเชา 14 (ค) - 

 
(50,856) 

 
- 

 
522 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 
   หลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  (166,170) 

 
(47,695) 

 
(7,682)

 
59,871 

กําไรตอหุนเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (บาท)  -  (0.04)  -  0.00 
 

กําไรสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสดุ 

   วันที่ 30 กันยายน   

 

 

 

 

 

 
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 
   กอนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  (41,183) 

 
304,848 

 
72,742

 
353,819 

ผลกระทบของการเปลี่ยนวิธีปฏิบัติ 
   ทางบัญชีเกี่ยวกับสิทธิการเชา  14 (ก) - 

 
737 

 
- 

 
- 

คาเชาจายลดลง (เพ่ิมข้ึน) 14 (ข) 41,496  (2,859)  30,997  - 
ผลกระทบของการเปลี่ยนวิธีปฏิบัติ 
   ทางบัญชีสําหรับรายการภายใตสัญญาเชา 14 (ค) - 

 
(50,856) 

 
- 

 
522 

กําไรสําหรับงวด 
   หลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  313 

 
251,870 

 
103,739

 
354,341 

กําไรตอหุนเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (บาท)  0.03  (0.04)  0.02  0.00 
 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
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15 ภาระผูกพันที่มกีับบุคคลหรือกิจการที่ไมเกีย่วของกัน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2552  2551  2552  2551 
 (พันบาท) 

ภาระผูกพันดานรายจายฝายทนุ        

สัญญาท่ียังไมไดรับรู       
ท่ีดิน -  34,300  -  34,300 
การกอสรางโรงแรม 1,432,178  1,791,636  764,018  1,047,381 

รวม 1,432,178  1,825,936  764,018  1,081,681 
    

ภาระผูกพันจากสัญญาเชาดําเนินงานและคาบริการ      

ภายในหน่ึงป 79,051  96,339  -  - 
หลังจากหน่ึงปแตไมเกินหาป 56,413  72,551  -  - 
หลังจากหาป 3,157  4,240  -  - 

รวม 138,621  173,130  -  - 
 

16 การจัดประเภทบัญชีใหม 
 

รายการบางรายการในงบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ไดจัดประเภทใหมใหสอดคลองกับรายการในงบการเงิน
ระหวางกาลของงวด 2552 ดังน้ี 
 

 2551 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  

 
 

กอนจัด
ประเภท
ใหม 

 
 
 

 
จัดประเภท

ใหม 

 
 
 

หลังจัด
ประเภท
ใหม 

 
 
 

กอนจัด
ประเภท
ใหม 

 
 
 

 
จัดประเภท

ใหม 

 
 
 

หลังจัด
ประเภท
ใหม 

  (พันบาท) 
งบดุล             

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น  81,786 (78,740) 3,046 39,500 (39,500) - 
สํารองการคํ้าประกันระยะสั้น - 14,200 14,200 - 7,124 7,124 
สํารองการคํ้าประกันระยะยาว - 64,540 64,540 - 32,376 32,376 

   -   -  
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